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Johdanto
Forward‐työkalut on yksi hankkeen FORWARD, Kompetenssiportfolio ja pedagogiset työkalut
maahanmuuttajanaisten osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen, vahvistamiseen ja pa‐
rantamiseen virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisen päätuotteista.
Kansainvälinen hanke toteutettiin vuosien 2012 ja 2013 aikana Euroopan unionin Elinikäisen
oppimisen toimintaohjelman Grundtvigin tuella Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Liettuassa,
Romanissa ja Suomessa. Hankkeen tavoitteena oli luoda ja ottaa käyttöön innovatiivinen kom‐
petenssiportfolio ja pedagogiset työkalut tunnistamaan, tunnustamaan ja kehittämään maa‐
hanmuuttajanaisten kompetensseja ja näin parantaa heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan.
Hankkeessa luodun käsikirjan kanssa työkalut ovat hankkeen toinen päätuote, johon on ke‐
rätty joukko käytännön työkaluja ja toimintoja, joiden avulla Forward‐mallia voidaan toteut‐
taa (näistä tarkat lisätiedot löydät käsikirjasta) maahanmuuttajanaisten kanssa. Toimintoja
voidaan toteuttaa yksilöllisesti ja ryhmissä. Työkalujen tavoitteena on tarjota käytännön työ‐
välineitä toteuttaa Forward‐mallia yksilö‐ tai ryhmätoimintoina esimerkiksi maahanmuut‐
tajanaisille suunnatussa aikuiskoulutuksessa ja ammatinvalinnanohjauksessa. Työkalut on
suunniteltu käytettäväksi Forward‐mallin ohjeistusten mukaisesti ohjaamaan maahanmuutta‐
janaisia kompetenssien tunnistamisen, tunnustamisen, itsetutkiskelun ja kehittämisen proses‐
seissa. Forward‐mallissa keskitytään pääasiallisesti epävirallisen ja arkioppimisen ympäristöissä
hankittuihin kompetensseihin.
Opas koostuu 4 kappaleesta:
Ensimmäisessä kappaleessa esitellään työkalujen sisältö ja logiikka. Toisessa kappaleessa
esitellään Forward‐mallin eri vaiheet ja päämäärät. Kolmas kappale sisältää ryhmätoimintoi‐
hin ja neljäs kappale yksilötoimintoihin soveltuvat työkalut.
Työkalut on käännetty seitsemälle EU‐alueen kielelle (espanja, italia, liettua, romania, saksa,
suomi, englanti) ja kunkin hankemaan oma kieliversio on mukautettu palvelemaan parhaiten
oman alueensa tarpeita. Kaikki versiot on vapaasti ladattavissa hankkeen omilla kotisivuilla:
http://www.forwardproject.eu.
Olemme syvästi kiitollisia kaikille niille maahanmuuttajanaisille, jotka osallistuivat hankkeen
laadulliseen tutkimukseen ja pilottitutkimuksen toimintoihin. Lisäksi kiitämme niitä
ammattilaisia, jotka antoivat panoksensa Forward‐materiaalien kehittämiseksi.
Toivomme vilpittömästi, että Forward‐menetelmät ja ‐materiaalit auttavat ammattilaisten työ‐
tä maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallisen osallisuuden parantamiseksi ja voimautumiseksi.
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. Mitä työkalukokoelma sisältää
Seuraavilla sivuilla on laaja kokoelma työkaluja, jotka on tarkoitettu maahanmuuttajanaisten
kanssa työskentelevien kouluttajien, ohjaajien ja uraohjaajien käyttöön. Työkalukokoelma
sisältää yksilö‐ ja ryhmätoimintoja. Työkalut on tarkoitettu tukemaan naisia tunnistamaan,
tunnustamaan ja kehittämään kompetenssejaan, joita he ovat hankkineet virallisessa,
epävirallisessa ja arkioppimisen ympäristössä synnyinmaassaan, nykyisessä asuinmaassaan ja
ylipäätään maahanmuuttoprosessinsa aikana.
Työkalukokoelma sisältää monia erilaisia aktiviteetteja, joiden tavoitteena on edistää maa‐
hanmuuttajanaisten kompetenssien kehittymistä ja naisten voimautumista. Työkaluja on
itsetutkiskeluun ja ryhmäkeskusteluihin. Toiminnot pohjautuvat erilaisiin kompetenssien
kehittymisen sekä sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden edistämisen kannalta olennaisiin
aihepiireihin: itsearviointilomake ja kompetenssikartta; reflektoivat toiminnot tunnistamaan ja
harjoittamaan kompetenssejaan erilaisissa konteksteissa; reflektoivat harjoitukset esimerkiksi
maahanmuuton, oppimisprosessin, sukupuolen ja stereotypioiden aihealueista; elämänkerral‐
liset toiminnot; dynaamiset harjoitukset tunnistamaan ja harjoittamaan kompetensseja valmis‐
tellessaan kompetenssiportfoliota.
Laaja työkaluvalikoima noudattaa Forwardin menetelmällistä prosessipolkua (yksityiskohtai‐
semmat kuvailut menetelmistä löydät käsikirjasta), joka koostuu kolmesta eri vaiheesta:
1. Esittely, henkilökohtainen sitoutuminen ja ryhmäkoheesio
2. Pyritään siihen, että maahanmuuttajanaiset tiedostavat henkilökohtaisen ja yhteiskun‐
nallisen tilanteensa sekä ymmärtävät, mikä on lopputuotoksena syntyvä portfolio ja
kuinka se luodaan
3. Lopullinen kompetenssiportfolio

Kappaleessa 2 kerrotaan työkaluista yksityiskohtaisemmin (“Ohjelman vaiheet ja päämäärät”).
Jotkut työkaluista sisältävät kaikki edellä mainitut kolme prosessipolun vaihetta. Kouluttajille
on tarjolla materiaalia (yksilö‐ ja ryhmätehtävämuodossa), joka helpottaa kompetenssien tun‐
nistamista ja niiden edelleen kehittämistä sekä henkilökohtaisten kompetenssiportfolioiden
luomista.
Seuraavat kolme Forward‐prosessipolun läpileikkaavaa teemakokonaisuutta sisältyvät kaikkiin
työkaluihin:
1. Tietoisuuden kasvattaminen kompetensseista: kompetenssien tunnistaminen,
tunnustaminen sekä kokemus ja kehitys koko prosessin ajan.
2. Tietoisuuden kasvattaminen sukupuolesta, maahanmuutosta ja kulttuurien välisistä
eroavaisuuksista
3. Tietoisuuden kasvattaminen maahanmuuttajanaisten henkilökohtaisesta ja yhteiskun‐
nallisesta tilanteesta, jotta pystytään määrittelemään henkilökohtainen voimautumis‐
projekti ja parantamaan työllistymistä sosiaalista osallisuutta.

Työkalujen rakenne
Jokainen työkalu sisältää seuraavat tiedot ja rakenteen:
 Toiminnon nimi
 Osallistujat
 Päämäärät
 Kuvailu/menetelmät
 Suositeltu ajankäyttö
 Tarvittavat materiaalit ja resurssit
 Kehittyvät kompetenssit
 Ohjeet arvioinnille

Työkalujen rakenne on pyritty luomaan mahdollisimman helppokäyttöiseksi kouluttajille ja
ohjaajille. Päämääränä on ollut luoda toimintojen kokonaisuus, josta on vaivatonta valita koh‐
deryhmälleen sopivimmat vaihtoehdot. Jos toiminnot vaativat lisämateriaalin käyttöä, löytyvät
ne tulostettavassa muodossa työkalukokoelmasta kunkin työkalun kohdalta.

Yksilötoiminnot ja ryhmätoiminnot
Työkaluja voi käyttää yksilö‐ ja ryhmätoimintojen tukena. Työkalut on luokiteltu tässä oppaassa
siten, että kappaleesta 3 löydät ryhmätoiminnot ja kappaleesta 4 yksilötoiminnot. Useimmat
toiminnoista ovat ryhmämuotoisia, koska ryhmätoiminnassa voidaan kehittää useita sellaisia
kompetensseja, jotka edesauttavat naisten voimautumista. Joitakin ryhmäaktiviteeteista
voidaan toteuttaa myös yksilölähtöisesti, josta onkin maininta kyseisen ryhmätoimintotyökalun
kuvailuosiossa.

Joitakin näkökulmia kouluttajille
Jos olet kouluttaja, joka työskentelee maahanmuuttajien parissa ja haluat käyttää Forward‐
työkaluja (tai joitain niistä), on hyödyllistä ottaa huomioon seuraavia asioita:
 Työkalut ovat joustavia ja toimintoja voi mukauttaa kunkin ryhmän/yksilön tarpeet
huomioon ottaen. Tämä mahdollistaa toimintojen soveltamisen kunkin organisaation
tarpeiden mukaisesti ollen sidoksissa muihin tarjolla oleviin päivittäisiin toimintoihin.
Toimintoja voidaan mukauttaa myös huomioiden naisten lähtökohdat ja tarpeet sekä
käytössä olevat resurssit toimintojen toteuttamiseksi.
 Työkalut on järjestetty toimintojen päämäärien mukaisesti, eivätkä täten ole
kronologisessa järjestyksessä. Voitkin valita työkalujen toteutusjärjestyksen siten, kuin
se omien päämääriesi ja tarpeidesi mukaisesti järkevintä on.
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 Työkaluja on laajasti ja jotkut niistä saattavat sisältää keskinäisiä päällekkäisyyksiä.
Ideana on antaa käyttöön mielenkiintoisia työvälineitä, joista kukin voi valita käyt‐
töönsä parhaaksi katsomiaan erilaisia kokonaisuuksista.
 Portfoliota täytetään/täydennetään koko prosessin ajan, eikä portfolion luominen ole
muista toiminnoista eristetty aktiviteetti. Työkaluista löydätkin erityismaininnan, mikäli
ne ovat hyödyllisiä toimintoja täydennettäessä tietoja ja todisteita portfolioon. Työka‐
luista löydät kuitenkin erillisen toiminnon “Portfolion valmisteleminen”, jonka puit‐
teissa on mahdollista varata aikaa tälle prosessille ja portfolion loppuunsaattamiselle.

2. Ohjelman vaiheet ja päämäärät
Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistäen FORWARD –ohjelman rakenne, sen vaiheet ja
tavoitteet. Lisäksi kerrotaan työkalujen nimet ja toimintojen päämäärät. Kyseessä on laaja
kokoelma, josta on mahdollista valita käyttöönsä oleellisimmat työkalut omien (esimerkiksi
vetämänsä ryhmän) tarpeidensa ja aikataulunsa puitteissa.
Löytääkseen helposti kunkin vaiheen keskeisimmät työkalut, on ne taulukossa lihavoidulla
fontilla. Toiminnot on jaettu ryhmä‐ ja yksilötoimintoihin. Forward‐menetelmän mukaiset
ryhmätoiminnot ovat tehokkaampia ja menetelmän kannalta oleellisempia toimintamuotoja
yksilötoimintoihin verrattuna. Yksilötoimintojen toteuttaminen sen sijaan sopii erinomaisesti
esimerkiksi sellaisille tahoille, jotka toteuttavat muussakin ohjelmassaan yksilötoimintoja
maahanmuuttajanaisille.

Forward‐prosessi maahanmuuttajanaisten
kompetenssiportfolion luomiseksi
YKSILÖTYÖKALUJEN
TAVOITTEET

Vaihe 1
Vaihe 1
Esittely
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.

Vaihe 2 Kehitys
Vaihe 2 Kehitys

Tietoisuus yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta tilanteesta

 Naisten
yksilöllinen
tukeminen
kompetenssien
tunnistamisessa.

 Portfolion
laatimisen
tukeminen.
Vaihe 3
 Lopullisen
Lopullinen hankkeen
portfolio tukeminen.

Henkilökohtaisista
voimavaroista
kompetensseiksi

Sukupuoleen,
maahanmuuttoon,
kulttuurienvälisyytee
n ja
monimuotoisuuteen
liittyvän tietoisuuden
ja pohdiskelun
lisääminen

Henkilökohtaisen
hankkeen
määrittely

Naisten tukeminen
heidän yksilöllisten
voimavarojensa
tunnistamisessa.
Kompetenssin
käsitteen
selvittäminen
naisille.
Naisten tukeminen
heidän
kompetenssiensa
tunnistamisessa ja
järjestämisessä,
mielellään Forward‐
kompetenssien
luettelon mukaan.

Kannustaminen erilaisten
monimuotoisuutta ja
syrjintää koskevien
asioiden pohtimiseen
biografisesta ja
yhteiskunnallisesta
näkökulmasta.

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

 Naisen kompetensseja ilmentävän yksilöllisen
kompetenssiportfolion laatiminen.
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Ryhmätoiminnot
VAIHE 1. Esittely, henkilökohtainen sitoutuminen ja ryhmäkoheesio
Tavoitteet
1. Opitaan tuntemaan toinen toisensa ja
luodaan ryhmäkoheesiota

Työkalut
Osanottajien esittely
Jäänmurtamista ja rentouttavia toimintoja

2. Esitellään FORWARDIN sisällöt ja metodo‐ Mitä tulemme täällä tekemään? Odotusten
logiat sekä identifioidaan osanottajien
asettaminen
asenteet ja odotukset
3. Vahvistetaan sitoutuminen ryhmään
Sovitaan yhteisistä säännöistä
osallistumiseen, ryhmätoiminnan yleisiin
sääntöihin ja velvollisuuksiin

VAIHE 2. Tietoisuus henkilökohtaisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta
VAIHE 2, OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi
Tavoitteet

1. Tukea naisia tunnistamaan henkilökohtai‐
set voimavaransa

2. Tukea naisia tulemaan tutuiksi kompetens‐
sitermin kanssa

3. Tukea naisia identifioimaan ja systema‐
tisoimaan kompetenssejaan käyttäen op‐
Vaihe 3 paanaan Forwardin kompetenssilistaa

Lopullinen
portfolio

Työkalut
Kompetenssien oppimispäiväkirja
Resurssikävely
Työskennellään kuvakortein
Taitojenvaihtomarkkinat
Kyselylomake ulkoiseen arviointiin
Kirjoitetaan muistilappuihin
Valokuvakokoelma “Minä itse ja mitä pystyn
tekemään”
Kyvykäs (kompetentti) pieni hiiri
Lastenhoito: kuka on paras?
Kartta itsensä kuvailuun/määrittelemiseen
Forwardin kyselylomake ja ‐ kompetenssikartta
Menestysten puu
Muistellaan, mitä äidit ja isoäidit opettivat
meille

VAIHE 2, OSA 2. Kasvattaa tietoisuutta ja edistää pohtivaa ajattelua sukupuolesta,
maahanmuutosta, kulttuurienvälisyydestä ja monimuotoisuudesta
Tavoite

Työkalut
Maahanmuutto: puhutaan siitä!
Projekti tarkka silmä

Edistää pohtimaan monimuotoisuuden ja
syrjinnän kysymyksiä elämänkerrallisesta ja
yhteiskunnallisesta näkökulmasta

Maahanmuuttokokemusten punainen lanka
Millaista on olla maahanmuuttajanainen?
Ympyrägrafiikka

VAIHE 2, OSA 3. Määritellään henkilökohtainen projekti
Tavoite
Tukea naisia pohtimaan eri elämänalueitaan
(henkilökohtainen, perhe, työ, terveys yms.)
ja suunnittelemaan projektin, joka edistää
heidän voimautumistaan sekä yhteiskunnal‐
lista osallisuuttaan käyttäen erityisiä tavoit‐
teita ja mittareita.

Työkalut
Kuinka käytämme aikaamme
Parityöskentelyä

VAIHE 3. Lopullinen kompetenssiportfolio
Tavoite
Laaditaan henkilökohtainen kompetenssi‐
portfolio kullekin naiselle

Työkalut
Henkilökohtaisen portfolion valmistelu
Lopullisen portfolion esittelyn valmistelu
Portfolion validointi
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Yksilötoiminnot
Alla on esitettynä toimintorunko, jota seuraamalla voidaan toteuttaa maahanmuuttajanaisille
tarkoitettuja yksilötoimintoja. Niitä on joiltain osin yhdistelty toteutettavaksi yhdessä ryh‐
mätoimintojen kanssa. Kuten aikaisemminkin on todettu, ovat ryhmätoiminnot Forward‐me‐
netelmän ydin. Ryhmätoimintojen ohessa ryhmäläiset voivat suorittaa yksilötehtäviä saaden
tarvittaessa tukea ryhmänohjaajalta.

Yksilötoiminnot on jaoteltu kolmeen eri vaiheeseen:

VAIHE 1. Esittely
Tavoitteet
1. Tarpeiden tunnistaminen
2. Osallistujien valinta

Työkalut
Ensimmäinen haastattelu

VAIHE 2. Portfolion kehittäminen
Tavoitteet

Työkalut

Henkilökohtainen tuki naisten kompetenssien Henkilökohtaisen ja ammatillisen historian ana‐
tunnistamisessa
lyysi – Husson I
Henkilökohtainen tuki naisille portfolion luo‐
mistyössä

Haastattelu kurssin puolivälissä

VAIHE 3. Lopullinen portfolio ja henkilökohtainen projekti
Tavoitteet
Tuki portfolion
muotoonsa.

saattamiseksi lopulliseen Loppuhaastattelu

Työkalut

3. Ryhmätoiminnot
VAIHE 1. Esittely
TYÖKALU 1

Osanottajien esittely1
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Noin 20‐30 minuuttia /toiminto

MATERIAALIT JA
RESURSSIT

Fläppitaulu, paperia, markkereita, kyniä, liimaa, sakset, Elämän‐
puu‐moniste ja useita aikakauslehtiä.

FORWARD PROSESSIN
VAIHE

1. Esittely

TAVOITTEET
 Antaa osallistujille mahdollisuuden kertoa itsestään muille ryhmäläisille, sekä tutustua
toinen toisiinsa ryhmätoimintojen alkaessa.
 Luoda hyvä ilmapiiri, josta rakentaa ryhmäkoheesiota.
 Rikkoa jää kurssin tai session aluksi.
 Tutustuttaa ryhmäläiset itsetuntemuksen ja viestinnän kompetensseihin.

KUVAILU/MENETELMÄT
Huomioitavaa: Nämä aktiviteetit voidaan toteuttaa ensimmäisellä tapaamiskerralla, sillä ne on
suunniteltu helpottamaan niin ryhmäläisten tutustumista toinen toisiinsa, kuin myös luomaan
hyvää ilmapiiriä koko kurssin ajaksi.

1. ENSIMMÄISET ESITTELYT – SEINÄPIIRROS OSANOTTAJISTA
Tämä on hyvä aktiviteetti rikkomaan jäätä ja helpottamaan ryhmäläisten tutustumista toinen
toisiinsa.
Ohjaaja pyytää osanottajia istumaan rinkiin ja esittelemään itsensä muille käyttäen jotain
kehonliikettä: kukin ryhmäläisistä antaa eleelleen nimen ja näyttää sen muille ryhmäläisille
samalla kun sanoo nimensä. Kun osanottaja sanoo nimensä, muut ryhmäläisistä, myös ohjaaja,
toistavat sen. Kun nimille on määritetty eleet, annetaan osallistujille tyhjät paperit, joihin he
kirjoittavat nimensä sellaiseen muotoon, jota haluavat muiden ryhmäläisten hänestä käyttävän.
Ohjaaja antaa heille värimarkerkyniä, kyniä ja saksia, jotta kukin voi räätälöidä nimipaperinsa
omalla persoonallisella tavallaan.

1

Perustuu SURT:n käytäntöihin: Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de noies joves. 2012.
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Tässä välissä ohjaaja asettaa tyhjän paperin seinälle ja piirtää siihen sarjan kuplia, joista
jokainen kuvastaa kutakin osallistujaa. Laittaessaan nimilappunsa kuplaan kukin selittää muulle
ryhmälle, miten/millä nimellä he haluavat itseään kutsuttavan.

2. MILLAINEN OLEN? MILLÄ TAVALLA IDENTIFIOIN ITSENI?
Ohjaaja antaa ryhmäläisille aikakauslehtiä, jotka kuvastavat erilaisia elämänalueita, joihin
osallistujat voivat samaistua (esimerkiksi naisia erilaisissa arjen tilanteissa monenlaisten
tehtävien parissa, yksin tai muiden ihmisten kanssa).
Ryhmäläiset valitsevat kuvia jotka tuntuvat liittyvän eniten heidän omaan elämäänsä ja kuvaa
heidän mieltymyksiään, sitä, millaisia he ovat, menneitä ja nykyisiä kokemuksia, tulevaisuuden
toiveita yms. Kun he ovat valinneet kuvat, he leikkaavat ne ja luovat omia kollaasejaan tehden
niihin haluamiaan muutoksia, jotka parhaiten kuvaavat heidän tuntemuksiaan. He voivat
kirjoittaa fraaseja ja tuntemuksiaan.
Kun kollaasi on valmistunut, kukin osallistuja esittelee kollaasinsa muille ryhmäläisille ja
ripustaa sen omaan kuplaansa.

3. KUKA MINÄ OLEN?
Ohjaaja antaa jokaiselle ryhmäläiselle tyhjän paperin ja kynän, jotta jokainen kirjoittaa selkeästi
nimensä ja viisi kykyä, joita he ajattelevat itsellään olevan vastaamalla kysymykseen
Kuka minä olen?
Osallistujien pitää asettaa täytetyt paperinsa rinnalleen siten, että muut näkevät sen/näkevät
kuka hän on. Ohjaaja pyytää ryhmäläisiä muodostamaan ryhmiä, joissa kukin esittelee itsensä
ja lukee muille, mitä kykyjä itsellään on.
Osallistujien täytyy vastata ryhmissä muutamiin kysymyksiin kuten: Miltä minusta tuntui, kun
kirjoitin: Kuka minä olen? Ja miltä minusta tuntui kerto siitä muille?
Tämän jälkeen ryhmät jakavat keskenään tärkeimpiä keskusteluissa esille tulleita näkökulmia ja
vertaavat kokemuksiaan ja tuntemuksiaan toisiinsa.

4. KUKA KUKIN ON?2
Tämä on hyvä aktiviteetti, sillä se auttaa osallistujia muistamaan toinen toistensa nimet sekä
tutustumaan paremmin ryhmäläisiin. Lisäksi toiminto on rentouttava ja luo hyvää ilmapiiriä.
Osallistujat nousevat ylös ringissä ja harjoittelevat ruumiinkieltään aktiviteettien avulla, joita
ohjaaja esittelee. Aktiviteetit liittyvät esittelyprosessiin. Osallistuja A katsoo osallistuja B:tä,
sanoo hänen nimensä ja kävelee hänen luokseen ottaen hänen paikkansa. Välittömästi
osallistuja B katsoo osallistuja C:tä ja kävellen hänen luokseen. Näin ollen joku kävelee koko
ajan piirin sisälle.
Jos osallistuja jää ikään kuin jumiin eikä osaa sanoa kenenkään nimeä, hän jää piirin sisälle ja
muut ryhmäläiset saavat kysyä häneltä kaksi kysymystä hänen elämästään. Kun hän on vastan‐
nut hän sanoo jonkun toisen osallistujan nimen ja ottaa tämän paikan.

2

Perustuu Escola de Cultura de Paun toimintoihin:
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/2di010c.pdf

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä, kansalaistaidot
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, muutosten hallinta, aloitekyky,
itsenäinen toiminta, tiedon analysointi ja yhdistely, organisointi ja johtaminen,
tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Neuvottelu ja konfliktinhallinta, hyödyllisten suhteiden
luominen, tiimityö ja yhteistyö
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, kulttuurienvälinen
kompetenssi, oppimaan oppiminen, suunnittelukyky

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointi tapahtuu toiminnan aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Tietoisuus sukupuoleen, kulttuurien välisyyteen ja tasa‐arvoisiin mahdollisuuksiin liittyvistä
asioista
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Moniste – Esimerkkejä kuvista, joita voidaan käyttää toiminnon
taustamateriaalina
“Millainen minä olen? Miten määrittelen itseni?”

Kuvat: Ze’ev Yanay, Eva Collado Molleda, Talk radio news service, Caelle Frampton, More Good
Foundation, Ed Yourdon.

Elämän puu‐moniste

TYÖKALU 2

Jäänmurtamista ja
rentouttavia toimintoja
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Noin 10‐15 minuuttia /aktiviteetti
Paperia, kyniä
1. Esittely

TAVOITTEET
 Luoda hyvä ilmapiiri sekä rakentaa ja ylläpitää ryhmän sisäistä yhteenkuuluvuuden
tunnetta.
 Murtaa jää (sopiva toiminto läpi kurssin)
 Edistää itsetuntemuksen ja viestinnän kompetensseja erityisesti maahanmuuttoon liitty‐
vien asioiden tiimoilla.

KUVAILU/MENETELMÄT
Huomioitavaa: Nämä toiminnot voidaan sisällyttää useisiin istuntoihin rikkomaan jäätä ja li‐
säämään ryhmän sisäistä yhteenkuuluvuudentunnetta

1. TAPAAMISKELLO
Huomioitavaa: Kokoontumiskertojen määrä vaikuttaa siihen, kuinka usein ja missä vaiheessa
tämä toiminto kannattaa toteuttaa.
Ohjaaja jakaa osallistujat kahteen eri ryhmään. Ohjaaja antaa toiselle ryhmistä tyhjän paperin,
johon on piirretty kello. Lisäksi heille annetaan kynä. Ryhmäläisten täytyy kirjoittaa toisen
ryhmän henkilöiden nimiä kelloon (esim. Mari klo 16, Liisa klo 10). Osallistujan nimi tietyssä
kellonajassa tarkoittaa kahden henkilön tapaamista tuona määrättynä aikana.
Jonkun ajan päästä ohjaaja sanoo sattumanvaraisesti jonkun kellonajan (tasatunnit käytössä) ja
jokaisen osallistujan täytyy etsiä kelloparinsa. Jokaisen osallistujan täytyy esitellä itsensä
parilleen ja keskustella ohjaajan määrittelemästä aiheesta (esim. kolme merkittävintä eroa
lähtömaan ja nykyisen asuinmaan välillä/yksi vaikeus, joka voitettu saavuttaessa uuteen
asuinmaahan/kolme asiaa, joista pitää nykyisessä asuinmaassaan/kaksi asiaa, joita kaipaa
lähtömaassaan) 5‐10 minuutin ajan.
Tätä toimintoa voidaan toistaa useammalla kokoontumiskerralla vaihtaen aina keskustelun
aihetta.
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2. JUNA
Tässä toiminnossa muodostetaan ihmisjuna, joka koostuu moottorista ja vaunuista. Ohjaaja on
moottori ja osallistujat ovat vaunuja.
Ohjaaja (moottori) aloittaa kävelemään lattialle piirrettyä ympyrää. Juostessaan ohjaaja huutaa
jonkun mantereen nimen ja välittömästi kyseiseltä mantereelta kotoisin olevien naisten tulee
liittyä junaan vaunujen ominaisuudessa. Ohjaajan täytyy huutaa mannerten nimiä niin kauan,
kunnes ryhmän kaikki naiset ovat junanvaunuja.
Samaa toimintoa voidaan toteuttaa käyttäen eri aiheita (esim. uskonnot, ruokamieltymykset
jne.)

3. IHANTEELLINEN PAIKKA TAI HETKI
Osallistujat makaavat lattialla ja valot sammutetaan. Ohjaaja pyytää osallistujia ajattelemaan ja
visualisoimaan ihanteellista paikkaa tai hetkeä, jonka on kokenut tai jonka tulee
tulevaisuudessa kokemaan. Sitten ohjaaja kysyy heiltä pehmeällä äänellä ’missä he olisivat?’
’kenen kanssa?’ ’mitä siellä olisi?’ ’mitä musiikkia taustalla soisi?’ ’miltä heistä tuntuu?’ yms.
Vähitellen valot sytytetään huoneeseen. Osallistujia pyydetään piirtämään paperipalalle
mielessään olleita ajatuksia. Toiminnon lopuksi ryhmäläiset jakavat tuntemuksiaan ryhmän
kesken ja kertovat, oliko toiminto helppo, oliko siinä yllättäviä pointteja yms.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssi: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Aloitekyky, itseluottamus, itsetuntemus
Sosiaaliset kompetenssit: Hyödyllisten suhteiden luominen
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia tehdään aktiviteetin aikana.
Seuraavia asioita arvioidaan:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
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TYÖKALU 3

Mitä tulemme täällä tekemään?
Odotusten asettaminen3
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
2 tuntia
Taulu, kyniä ja paperia
1. Esittely

TAVOITTEET
 Tutustuttaa osanottajat perinpohjaisesti tulevaan Forward‐ohjelmaan, sen tavoitteisiin ja
odotettaviin tuloksiin, sekä selvittää osallistujien mahdollisia epäilyksiä toimintojen suh‐
teen.
 Edistää osallistujien sitoutumista ryhmään ja innostaa mukaan toimintoihin.
 Tukea osallistujia antamaan itse määrittelemiä tavoitteitaan ryhmälle.
 Vahvistaa osallistujien kyvykkyyttä kompromissien tekoon ryhmätoiminnoissa.
 Pyytää osallistujia pohtimaan omia odotuksiaan toiminnoista ja sen tuloksista.

KUVAILU/MENETELMÄT
1. OHJELMAN SISÄLLÖN ESITTELY4
Aluksi ohjaaja esittelee Forward‐ohjelman päämäärät, sisällön ja oletetut tulokset. Voit käyttää
mm. seuraavanlaista lähestymistapaa:
Forward‐toiminnoissa sinulla on mahdollisuus käydä läpi ja pohtia elämänkokemuksiasi
palauttaaksesi mieleesi kaikki elämäsi aikana karttuneet tiedot ja taidot. Tulemme
hyödyntämään ryhmätoimintoja siten, että ne mahdollistavat teitä löytämään vahvuuksia
itsestänne. Tämä tunnistamisen ja tietoiseksi tulemisen prosessi kaikista niistä asioista, joita
tiedät ja joita osaat tulevat olemaan hyödyllisiä tulevaisuudessa kohentaessasi
elämäntilannettasi ja valmistautuessasi johonkin uuteen asiaan elämässäsi (työ,
henkilökohtainen asia, koulutus, perhe yms.).
Voit useissa ryhmätoiminnoissa samanaikaisesti syventää tietämystäsi nykyisestä asuinmaasta,
sen resursseista ja omista oikeuksistasi. Lisäksi pohdimme maahanmuuttoprosessia sekä
asioita, jotka liittyvät sukupuoleen ja kulttuurienvälisyyteen.
Ryhmädynamiikka ja keskustelut lisäävät itseluottamustasi, itsetuntemustasi ja itsetuntoasi
sinua voimauttaen.
3

Perustuu SURTin toimintoihin. Fundació de Dones. Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de
noies joves, 2012.
4
Ensimmäisen osuuden sisältöä voidaan myös käyttää informatiivisena tilaisuutena esitellä Forward‐
ohjelmaa valittaessa osallistujia ryhmätoimintoihin.

20

Toimintojen jälkeen sinulla on enemmän voimavaroja toimia ja rakentaa elämääsi uudessa
kotimaassasi.
FORWARD on innovatiivinen toimintamalli, jossa voimme soveltaa ryhmädynamiikkaa
yhdistettynä yksittäisiin istuntoihin. Yksilö‐ ja ryhmätoiminnot auttavat sinua laatimaan
kompetenssi‐, eli taitoihisi pohjautuvan portfolion. Portfolio on enemmän kuin CV. Se kokoaa
joukon asiakirjoja, jotka tekevät taitosi selkeiksi ja näkyviksi.
Toimintojen aikana tulemme myös analysoimaan eri elämänalojasi (työ, yhteiskunnallinen
elämä, perhe, koulutus, terveys), voimavaroja nykyisessä kotimaassa sekä erityisesti sinun
omaa elämäntilannettasi. Näin voit tunnistaa, mitä asioita haluaisit elämässäsi muuttaa ja
suunnitella, kuinka tehdä sen.
Tämän yleisen selityksen jälkeen ohjaaja voi kertoa Forward‐prosessin vaiheet piirtämällä ne
taululle.
Ohjaaja piirtää vaakasuoran viivan ja alkaa selittää Forward–prosessin vaiheet::

VAIHE 3.
VAIHE 2.
Tietoisuus
henkilökohtaisesta
ja
yhteiskunnallisesta
tilanteesta:

VAIHE 1.
Esittely,
yksilöllinen
sitoutuminen ja
ryhmäkoheesio

Lopullinen
kompentenssi‐
portfolio

‐ Henkilökohtaisista
resursseista
kompetensseiksi
‐ Sukupuoli,
maahanmuutto,
kulttuurienvälisyys ja
monimuotoisuus
‐ Määritellään
henkilökohtainen projekti

2. TUTUSTUTAAN PORFTFOLIOON
Ohjaaja palauttaa mieliin perusidean portfoliosta, josta on puhuttu jo kokoontumisen alussa.
Ohjaaja käyttää hyväkseen esittelyssä Forwardin portfolio – lomaketta.
Näin tehdessään ohjaaja selittää erityisesti seuraavia asioita:
 Portfolion rakenteen ja osioiden kuvaileminen ymmärrettävästi.
 Lyhyt esittely siitä, mitä käsite kompetenssi tarkoittaa (portfolion ydinasiana).
 Portfolion täyttäminen: Portfoliota täytetään jatkuvana prosessina koko kurssin ajan.
Ryhmätoimintojen kautta osallistujat oppivat löytämään itsestään ominaisuuksia/asioita, joita

21

voidaan lisäillä kunkin naisen henkilökohtaiseen portfolioon. Ryhmäkokoontumisten loppuessa
huolehditaan siitä, että jokaisen osallistujan portfoliot ovat kaikilta osin täytetty ja asianmukaiset.
 Liitteiden/todisteiden esittely: yksi Forwardin portfolion innovatiivisista ominaisuuksista
on, että sen oheen kerätään liitteitä, joilla voidaan osoittaa portfolion tietojen olevan
totuudenmukaisia. Todisteet voivat olla erimuotoisia, joita on hankittu kaikilta elämän
aloilta. Esimerkkejä voi olla: päästötodistus (tai tietenkin kielitodistus), johonkin
henkilökohtaiseen merkittävään elämänpiiriin liittyvä viite‐/suosituskirje (esimerkiksi
työelämästä, koulustaan), asiakirjat/todistukset osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan,
asiakirjat, joista nähdään oleskelu muissa maissa, ns. tuotteet, joista näkee
erityiskompetensseja (esim. henkilökohtainen blogi, digitaaliset taidot, suullinen esitys
videomateriaalina jne.).
 Portfolio tulee olemaan kurssista saatu fyysinen, nähtävä avaintuotos, jonka saa mukaansa
ja omaan käyttöönsä kurssin loputtua.

3. KÄYDÄÄN LÄPI PROSESSIN ERI VAIHEET
Osallistujat palauttavat mieliinsä prosessin piirteitä, joista kerrottu session aluksi. Tämän jäl‐
keen he kirjoittavat prosessin eri vaiheita taululle. Tunnistamalla prosessin vaiheet ja raken‐
teen osallistujat pystyvät paremmin asettaa omat odotuksensa kurssista yhtenä kokonaisuu‐
tena, joka koostuu erilaisista aktiviteeteista.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä, kansalaistaidot
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus,
aloitekyky, tiedon analysointi ja yhdistely, organisointi ja johtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Hyödyllisten suhteiden luominen
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, kulttuurienvälinen
kompetenssi, suunnittelukyky

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia toteutetaan toimintojen aikana.
Seuraavia asioita arvioidaan:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Tietoisuuden kasvaminen sukupuolesta, kulttuurienvälisyydestä ja tasa‐arvoasioista.
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TYÖKALU 4

Sovitaan yhteisistä säännöistä5
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
2 tuntia
Taulu, kyniä ja paperia
1. Esittely

TAVOITTEET
 Määritellä ja asettaa säännöt ryhmätoiminnalle, sen toiminta‐ ja työskentelytavoille, joilla
edistetään henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista kunnioittaen samalla muita
ryhmäläisiä.
 Sovitaan kompromissien teoista ryhmässä (allekirjoittamalla sopimus), jotta voidaan
parhaiten noudattaa ryhmätoiminnoille asetettuja sääntöjä.

KUVAILU/MENETELMÄT
Ohjaaja selittää ryhmäläisille, kuinka tärkeitä ryhmätoiminnot ovat ja että on välttämätöntä
sopia tietyistä ryhmäsäännöistä sekä noudattaa niitä.
Voidakseen luoda säännöt koko ryhmän on oltava niistä yksimielisiä. Tämän vuoksi
ryhmäläisten on itse vahvistettava säännöt.

1. RYHMÄN SÄÄNNÖT
Osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin ja heitä pyydetään tekemään 10 minuutin aivoriihi, jossa
pohditaan, mitkä säännöt ovat heidän mielestään välttämättömiä. Seuraavaksi ohjaaja pyytää
ryhmiä esittelemään ajatuksensa koko ryhmälle ja kirjoittamaan ne taululle.
Tämän toiminnan tarkoituksena on luoda lista yhteisistä säännöistä. Ohjaajan tulee varmistaa,
että kirjatuiksi sääntöihin tulevat seuraavat asiat:
täsmällisyys, osallistuminen, kunnioitus ja suvaitsevaisuus, muiden ryhmäläisten mielipiteiden
kunnioittaminen, osallistuminen ja yhteistyö

2. SOVITAAN KOMPROMISSEISTA
Kun sääntölista on laadittu ja osapuolet ovat yhtä mieltä säännöistä, on tärkeätä korostaa
yksilöllisten kompromissitaitojen tärkeyttä ja siitä tehtävää sopimusta. Tavoitteena on saada
5

Perustuu SURTin toimintoihin. Fundació de Dones. Eina metodológica Coaching per a l’ocupació de
noies joves, 2012.
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osallistujat allekirjoittamaan tämä symbolinen sopimus, sekä lisätä heidän tietoisuuttaan
sitoutumisesta ryhmätoimintaan kukin omana yksilönään.
Sopimukset (jonka muodosta ja sisällöstä ohjaaja päättää) jaetaan osallistujille, jonka takana on
jäljennös sovituista säännöistä. Osallistujat lukevat ne ja heille annetaan 5 minuuttia aikaa
allekirjoittaa ne.
Kun sopimukset on allekirjoitettu,
Alkuperäiskappaleet jäävät ohjaajalle.

jokainen

osallistuja

saa

kopion

sopimuksesta.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä, kansalaistaidot
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus,
aloitekyky, tiedon analysointi ja yhdistely, vastuullisuus
Sosiaaliset kompetenssit: Hyödyllisten suhteiden luominen, neuvottelu ja
konfliktinhallinta, tiimityö ja yhteistyö
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, kulttuurienvälinen
kompetenssi

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointi suoritetaan toimintojen aikana.
Seuraavia asioita arvioidaan:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Tietoisuuden lisääntyminen sukupuolesta, kulttuurienvälisyydestä ja tasa‐arvosta.
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VAIHE 2. Kehittyminen
VAIHE 2, OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi
TYÖKALU 5

Kompetenssien oppimispäiväkirja6
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Muutaman minuutin ajan jokaisen ryhmätoiminnon päätteeksi
tai yksilötehtävänä ryhmätoimintojen ulkopuolella.

MATERIAALIT JA
RESURSSIT

Paperia, kynä, tulostettu moniste Kompetenssien oppimispäivä‐
kirja.

FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi

OSALLISTUJAT

TAVOITTEET
 Systematisoitu kompetenssien tunnistaminen
 Kirjata ylös tunnistamisprosessin vaiheita
 Mahdollistaa portfolion eteenpäin viemistä

KUVAILU/MENETELMÄT
Tämän työkalun tarkoituksena on mahdollistaa naisten itsetutkiskelu jatkuvana prosessina ja
tukea heitä tunnistamaan kompetenssejaan toimintojen myötä.
Ohjaaja esittelee työkalun kompetenssien tunnistamisprosessin alkuvaiheessa (Vaihe 2, osa 1).
Ryhmäläiset kirjaavat ylös ryhmätoimintojen myötä saavuttamiaan ja tunnistamiaan kompe‐
tensseja aina kunkin ryhmätapaamisen päätteeksi.
Ohjaajan tulee huolehtia siitä, että naisten päiväkirjat pysyvät ajan tasalla ja päiväkirjaan kir‐
joittaminen on jatkuva prosessi. Jokaisen ryhmäkokoontumisen jälkeen ohjaajan pitäisi kerrata
mistä on puhuttu ja pyytää naisia täyttämään päiväkirjaansa päivän toimintojen pohjalta.
Forwardin kompetenssilistaa voidaan käyttää tukimateriaalina. Myös listan ulkopuolisia
kompetensseja voi naisten kokemuksissa nousta esille. Forward‐lista onkin tukimateriaali eikä
opas, jota tarkalleen täytyisi seurata. Työkalu toimii erinomaisena apuna naisten portfolion
luomisessa.

6

Perustuu SURTin toimintoihin. Fundació de Dones. Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de
noies joves, 2012.
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KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Tiedon analysointi ja syntetisointi, organisointi‐ ja
hallinnointitaidot
Sosiaaliset kompetenssit: Tilaisuuksiin tarttuminen
Metakompetenssit: Oppia oppimaan

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia voidaan suorittaa toimintojen aikana aina ryhmäkokoontumisen jälkeen sen perus‐
teella, kuinka hyvin ryhmäläiset osaavat analysoida ja syntetisoida juuri saamaansa tietoa, sekä
kuinka hyvin he ovat ymmärtäneet päivän toimintojen annin.
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MONISTE

KOMPETENSSIEN OPPIMISPÄIVÄKIRJA
Päivän toiminnon nimi:

Päivämäärä:

KOMPETENSSIT JOITA TUNNISTIN TÄNÄÄN
Mitä kompetensseja tunnistit tämän päivän kokoontumisessa?
Kompetenssin nimi

Kuvaile kompetenssia tai
sitä, mistä kompetenssi
koostuu

Kuinka voin havainnollistaa
kompetenssia?

KOMPETENSSIT, JOITA HARJOITTELIN TÄNÄÄN
Mitä kompetensseja harjoittelit tämän päivän kokoontumisessa?
Kompetenssin nimi

Kuvaile kompetenssia tai
sitä, mistä kompetenssi
koostuu

Kuinka voin havainnollistaa
kompetenssia?

TYÖKALU 6

Resurssikävely
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
1‐2 tuntia (puolen tunnin kävely, ryhmäkeskustelu noin 30 mi‐
nuuttia ‐ 1 tunti riippuen ryhmän koosta).
Ei tarvita
VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi

TAVOITTEET
 Tukea naisia tunnistamaan omat taitonsa ja vahvuutensa sekä puhua niistä.
 Harjoittaa viestinnän, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kompetensseja.

KUVAILU/MENETELMÄT
Ohjaaja pyytää naisia kävelemään puolen tunnin ajan ja miettimään/löytämään kolme sellaista
symbolia, jotka antavat lisää voimia heidän elämäänsä.
Tämän jälkeen naisten pitäisi esitellä itsensä ryhmäläisille ja kertoa löytämistään asioista.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, aloitekyky
Sosiaaliset kompetenssit: Valmius tarttua mahdollisuuksiin
Metakompetenssit: Kulttuurienvälinen kompetenssi

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia tehdään toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Ryhmän asenne
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TYÖKALU 7

Työskennellään kuvakortein7

MATERIAALIT JA
RESURSSIT

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
45 minuuttia ‐ 1 tunti (10 minuuttia valmisteluun, kuvien ripus‐
teluun, 15 minuuttia kuvien löytämiseen, 20‐30 minuuttia
/henkilö kertoo yhteyksistänsä kuvaan ja muilta ryhmäläisiltä
saatuun palautteeseen).
Valokuvakokoelma koostuen erilaisista kuvista, kuten a) posti‐
korttikokoelma b) kuvasivustot kuten flickr.com tai c) 365 päivän
kalenteri.

FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi

OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ

TAVOITTEET
 Tukea osallistujia tunnistamaan ja arvostamaan vahvuuksiaan sekä henkilökohtaisia
voimavarojaan.

KUVAILU/MENETELMÄT
Jokaisen maahanmuuttajanaisen tulisi löytää kuvakorteista jotain henkilökohtaista ‐ sisältäen
jonkin vahvuutensa/voimavaransa.
Kuvakokoelma esitellään ryhmälle luokassa. Ryhmäläiset valitsevat kuvista itselleen
sopivimmat. Ohje tähän voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
 Etsi kuva, joka vetoaa sinuun sen takia, että se liittyy jotenkin sinuun/elämääsi.
 Katsele kuvaa ja mieti, kuinka se liittyy vahvuuksiisi ja voimavaroihisi.
 Kerro siitä muille.
(Ohjaaja saattaa joutua rajaamaan harjoituksen siten, että jokaiselle oletetulle heikkoudelle
löytyy vastaava vahvuus kuvista.)

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





7

Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, aloitekyky, vastuullisuus
Sosiaaliset kompetenssit: Neuvottelu konfliktinhallinta.
Metakompetenssit: Kulttuurienvälinen kompetenssi

Tämä voidaan toteuttaa yksilötoimintona.
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OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia suoritetaan toimintojen aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Omistautuminen tehtävien suorittamiseen
TYÖKALU 8

Taitojenvaihtomarkkinat
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
45 minuuttia (20 minuuttia siihen, että kirjoitetaan ylös työtarjo‐
uksia/kunkin naisen kykyjä ja taitoja, 20‐25 minuuttia keskuste‐
luihin tarjouksista sekä tarjouksiin tarttumismahdollisuuksiin.

MATERIAALIT JA
RESURSSIT

Paperia, kyniä ja taulu

FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetenssiksi

TAVOITTEET
 Tukea naisia tunnistamaan taitonsa ja vahvuutensa sekä puhumaan niistä
 Harjoittaa viestinnän, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kompetensseja

KUVAILU/MENETELMÄT
Ohjaaja kysyy ryhmäläisiltä: "Jos sinulla ei olisi rahaa, mutta saisit ostaa kaiken tarvitsemasi
vastineeksi työpanostuksestasi, mitä työtä tekisit?”
Ohjaajan pitäisi antaa esimerkkejä, jotta harjoitus on ymmärrettävä (mm. nimetä joitain mah‐
dollisia aktiviteetti‐/ taitoesimerkkejä).
Jokainen maahanmuuttajanainen kirjoittaa työtarjouksensa paperille. Tämän jälkeen naiset
“vaihtavat taitojaan” toisten ryhmäläisten kanssa, eli keskustelua käydään tarjouksista ja eh‐
dokkaista. On suositeltavaa, että seuraavalla kokoontumiskerralla keskustellaan vielä tästä
toiminnosta ja sen sisällöstä.

KEHITTYNEET KOMPETENSSIT



Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, aloitekyky, vastuullisuus
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Sosiaaliset kompetenssit: Valmius tarttua mahdollisuuksiin, neuvottelu ja konflikti
hallinta
Metakompetenssit: Kulttuurienvälinen kompetenssi

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia suoritetaan toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Ryhmätoimintoon omistautuminen.

TYÖKALU 9

Kyselylomake ulkoiseen arviointiin8
OSALLISTUJAT

SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
1‐3 ihmistä maahanmuuttajanaisen lähipiiristä täyttämään loma‐
ketta
Noin 1 tunti (20 minuuttia kyselylomakkeeseen, 15 minuuttia
ulkoisen ja itsearvioinnin vertailuun, 25‐30 minuuttia tuloksista
keskusteluun).
Kyselylomakekaaviot, kyniä.
VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi.

TAVOITTEET
 Tukea naisia tunnistamaan omat taitonsa ja vahvuutensa sekä vahvistamaan ja
kohtaamaan muiden ihmisten kokemuksia ja ajatuksia niihin liittyen.
 Harjoittaa ja parantaa itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kompetensseja.

KUVAILU/MENETELMÄT
Jokainen maahanmuuttajanainen vastaa kyselylomakkeeseen itse (Moniste 1). Tämän jälkeen
jokaisen osallistujan pitäisi löytää 1‐3 henkilöä lähipiiristään (ystävä, kollega,
aviomies/kumppani), kertoa heille kykyjä arvioivasta kyselylomakkeesta ja pyytää heitä
täyttämään ne siten, että vastaukset kuvailevat parhaiten osallistujan omia ominaisuuksia.
Tämän jälkeen läheisten tekemää arviointia ryhmäläisestä verrataan osallistujan tekemään
itsearviointiin. Jos erot arviointien välillä ovat suuret, voi ohjaaja nostaa aiheesta keskustelua,

8

Tämä voidaan toteuttaa yksilötoimintona.
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mistä erot voisivat johtua. Ohjaajan pitäisi tukea ryhmäläisiä itsetutkiskelevaan keskusteluun
omista taidoistaan.
Kyselylomake löytyy kohdasta ”Moniste 1”. Kyselyn saksankielinen versio löytyy osoitteesta
http://www.dji.de/bibs/33_633komp.pdf

KEHITETTÄVÄT KOMPENTESSIT




Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, tunnejohtaminen
Metakompetenssit: Oppimaan oppiminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia voidaan tehdä toiminnon aikana. Seuraavia asioita voidaan arvioida: aktiivinen osal‐
listuminen.
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Moniste: Kompetenssiportfolio: Kyselylomake ulkoiseen arviointiin 9
Kompetenssin osa‐alue

Kompetenssi

Arvio
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

Organisointi ja
johtaminen

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐ 

hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea

Kulttuurienvälinen

tavoitteiden asettaminen elämässään
tavoitteiden saavuttaminen elämässään
tavoitteiden vastuullinen käsitteleminen
terveydestään huolehtiminen
toimintansa seurauksien arviointi
tehtäviensä loppuun suorittaminen
yhteisiin sopimuksiin sitoutuminen
kriittisissä ja äkillisissä tilanteissa toimiminen
tehtävään keskittyminen sen suorittamisen vaatimaksi ajaksi
menestyä vastoin kaikkia odotuksia
työprosessissa ilmenevien vaikeuksien hallitseminen rakentavasti
lähestyä ihmisiä ja luoda kontakteja
kuuntelemaan keskittyminen(niin pitkään, kuin tilanne vaatii)
monimutkaisten asioiden esittäminen ymmärrettävällä tavalla
omien viestintätapojen kriittinen tarkastelu
henkilökohtaisten tunteiden tai tarpeiden ilmaiseminen kriittisissä
tilanteissa
erilaisten vaihtoehtojen näkeminen mahdollisuuksina
kritiikin ilmaiseminen toisia kohtaan hyväksyttävällä tavalla
tuen vastaanottaminen vaikeissa tilanteissa
tuen tarjoaminen muille, jotka kohtaavat vaikeuksia
kompromissikykyisyys yhteiseen ratkaisuun pääsemiseksi
erilaisen käyttäytymisen hyväksyminen

hyvin matala 
hyvin matala 
hyvin matala 
hyvin matala 
hyvin matala 
hyvin matala 

hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea
hyvin korkea

kompetenssi

työskenteleminen toisista kulttuureista tulleiden ihmisten kanssa

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

Vastuullisuus

Stressin hallintakyky

Viestintätaidot

Konfliktinhallinta

Tiimityö
Yhteistyö

9

Lähde: KAB Süddeutschlands/dji (2000): Kompetenzbilanz

‐
‐
‐
‐
‐
‐








‐
‐
‐
‐
‐
‐








‐
‐
‐
‐
‐
‐








‐
‐
‐
‐
‐
‐








tavoitteiden ja odotusten mukauttaminen uusiin tilanteisiin
Pitkäjänteisyys
lannistumattomuus

Organisointi ja
johtaminen

Johtajuustaidot

Halu oppia

Luovuus

ja toimia samanaikaisesti erilaisten vaatimusten mukaisesti

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

valmius uusiin tehtäviin ja haasteisiin

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

koordinoida erilaisia tavoitteita

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

kyky hallita ajankäyttöä

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

löytää uusia ratkaisuja

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

kerätä ja käyttää tietoa itsenäisesti

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

kehittää ja toteuttaa ratkaisuja

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

pitää puolensa ja puolustaa mielipiteitään

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

delegointikyky

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

innostaa muita saavuttamaan yhteisiä tavoitteita

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

muiden ihmisten kontrollointi

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

kannattavuuden ja laadun varmistaminen työprosessissa

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

seurausten arvioiminen ja päätösten tekeminen

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

uusien asioiden oppiminen muilta (yksin tai ryhmässä)

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

saa uusia taitoja itseopiskelulla ja erehdyksen kautta oppimisella

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

etsiä poikkeavia tapoja, menetelmiä ja ratkaisuja

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

luoda uusia ja käytännöllisiä ideoita nopeasti
Deduktiivinen (teorialäh‐ tunnistaa ja analysoida syitä ja suhteita
töinen) päättelykyky

Lomakkeen täyttänyt ………………………………………….. osallistujan nimi ………………………….

hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea
hyvin matala  ‐  ‐  ‐  ‐  hyvin korkea

päivämäärä ………………………

TYÖKALU 10

Kirjoitetaan muistilappuihin
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Noin 35‐40 minuuttia (noin 20 minuuttia Post‐it‐lappuihin kirjoit‐
tamiseen ja 20 minuuttia kirjoitusten lukemiseen ja reflektoin‐
tiin).
Teippiä, paperia, Post‐it‐lappuja, kyniä.
VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi

TAVOITTEET
 Tukea naisia tunnistamaan taitonsa ja vahvuutensa ja kohtaamaan muiden ihmisten
ajatukset niihin liittyen.
 Harjoittamaan itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kompetensseja.

KUVAILU/MENETELMÄT
Ohjaaja kirjoittaa taululle kysymyksen: “Miksi pidän sinusta?”
Kysymyksen asettamisen tavoitteena on se, että jokainen nainen vastaa siten, että vastaus
liittyy ryhmän muihin naisiin.
Jokaisella maahanmuuttajanaisella on tyhjä paperi selässään. Ryhmäläiset kirjoittavat post‐it‐
lappuihin vastauksia kysymykseen (eli miksi kustakin naisesta pitää) ja sijoittelevat niitä ryh‐
mäläisten selkiin.
Tämän jälkeen naiset katsovat selkiinsä tulleita lappuja ja pohtivat vastauksia.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT




Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, tunnejohtaminen, aloi‐
tekyky.
Sosiaaliset kompetenssit: Valmius tarttua mahdollisuuksiin

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia tehdään toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
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TYÖKALU 11

Valokuvakokoelma
“Minä itse ja mitä pystyn tekemään“10
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
1,5 tuntia (1 tunti kuvien etsimiseen, leikkaamiseen ja liimailuun
ja 0,5 tuntia keskusteluun kuvien pohjalta
Sanoma‐ ja aikakauslehdet ym. kuvat (esim. Internetistä), kyniä,
saksia, liimaa, teippiä
VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi

TAVOITTEET
 Tukea naisia tunnistamaan ja nimeämään omia voimavarojaan sekä oppia puhumaan
niistä.
 Harjoittaa itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kompetensseja.

KUVAILU/MENETELMÄT
Toiminto koostuu kuvakollaasien luomisesta. Ensiksi ohjaaja selvittää ryhmäläisille, mikä on
kuvakollaasi. Tämän jälkeen jokainen nainen kerää kuvia, jotka kuvastavat heitä itseään, kyky‐
jään, vahvuuksiaan ja liimaavat niitä paperille. Ohjaajan on hyvä tukea ryhmäläisiä löytämään
kuvia kollaaseihinsa. Kun kollaasit on koostettu, laitetaan ne seinälle ja ryhmäläiset esittelevät
niiden sisältöä muille.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT



Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, tunnejohtaminen, aloi‐
tekyky

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia aktiivisesta osallistumisesta tehdään toiminnon aikana.

10

Tämä voidaan toteuttaa yksilötoimintona.
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TYÖKALU 12

Kyvykäs (kompetentti) pieni hiiri11
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT

FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
2,5–3,5 tuntia.
Tietokone, laajakaistayhteys, äänilaitteet ja filmin katsomismah‐
dollisuus.
Ratatouillen kompetenssit:
http://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0 (espanjaksi)
Paperia, kyniä ja taulu.
VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi

TAVOITTEET
 Ymmärtää, mitä kompetenssi tarkoittaa.
 Tehdä näkyväksi ja tunnistaa kompetenssielementit (tietoisuus, asenteet ja taidot, jne.
”tietää kuinka olla ja kuinka käyttäytyä”) helpolla ja hauskalla tavalla edistääkseen
ymmärrystä.
 Oppia tunnistamaan kompetenssit.
 Rikkoa identiteetin sosiaaliseen rakenteeseen liittyviä stereotypioita.
 Tietää kompetenssien tunnistamisesta saadut hyödyt.
 Esitellä kompetenssien arviointimenetelmät.
 Pohtia syrjintää.

KUVAILU/MENETELMÄT
Tämä toiminto on jaettu kolmeen osaan:
Ensimmäisessä tutustutaan kompetenssikäsitteeseen ja kompetenssin elementteihin
(tietoisuus, asenteet ja kyvyt). Toisessa osassa käsitteeseen tutustutaan filmin avulla, joka
johtaa toiminnon kolmanteen osaan: keskusteluun kompetensseista ja niiden ymmärtämisestä.

ENSIMMÄINEN OSA (15 minuuttia)
Ryhmäläiset muodostavat U‐muotoisen ringin. Ohjaaja pyytää osallistujia jakaantumaan
kahteen ryhmään ja antaa heille tyhjät paperit. Paperin ensimmäisessä osiossa (Moniste 1)
heidän tulee kuvailla sitä, mitä he ymmärtävät ilmaisulla ”olla kompetentti”. Kun he ovat
kirjoittaneet määritelmät, heitä pyydetään jakamaan ajatuksena muun ryhmän kanssa.
Ohjaaja kerää paperit ja jaottelee ne sen mukaan, mitä niihin on kirjoitettu (kerää yhteen
samankaltaiset kuvailut). Sitten ohjaaja esittelee käsitteet, joita ovat tieto (tietää), asenteet
(tietää, kuinka olla) ja kyvyt (tietää, kuinka käyttäytyä) viitaten ryhmäläisten kirjoittamiin
määritelmiin.
11

Tämä voidaan toteuttaa yksilötoimintona.
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TOINEN OSA (20 minuuttia)
Ryhmäläisille näytetään lyhyt pätkä elokuvasta “Ratatouille” jonka avulla he pystyvät
määrittelemään, mitä kompetenssit ovat.
 Tämä elokuvapätkä näyttää esimerkin tiimityöstä tehtäessä ruokaa ravintolassa.
 Elokuvassa on myös tekstitykset espanjaksi, jotka helpottavat naisia identifioimaan
jokaisen kompetenssin. Jos tekstitystä muilla kielillä ei ole saatavilla, voidaan äänet
ottaa pois ja ohjaaja selvittää sisältöä ryhmäläisille.
 Tuloksena harjoitetuista kompetensseista on ateria, jonka ruokakriitikko arvostelee.
Hänellä on sama rooli kuin ulkoisella arvioijalla, joka (kun kurssi on lopuillaan) arvioi
jokaisen naisen portfolion.
 Koska filmissä nähdään rottien räikeätä syrjimistä johtuen niihin kohdistuvista
yleistyksistä, ohjaajan pitäisi ottaa hyöty irti kritisoijan reaktiosta ja kertoa tässä
kohden ajatuksesta siitä, kuinka murtaa stereotypioita ja ennakkoluuloja.
Kun filmi on loppunut, ohjaaja kysyy osallistujilta heidän ensivaikutelmistaan. Keskustelua
jatketaan toiminnon kolmannessa osassa.

KOLMAS OSA (2‐3 tuntia)
Ryhmä jaetaan pieniin 3‐4 hengen ryhmiin, ja päämääränä on tehdä jotain johtopäätöksiä.
Jokainen ryhmäläinen käyttää paperin toista osaa (Moniste 2.) Moniste sisältää joitakin
kysymyksiä, jotka liittyvät elokuvaan ja tavoitteena on pohtia kompetenssin käsitettä ja
erityisesti omia kompetensseja. Keskustelun jälkeen jokainen osallistuja käyttää toista tyhjää
puolta paperista ja vastaavat annettuihin muihin kysymyksiin.
Seuraavaksi ryhmät jakavat johtopäätöksiään kaikkien osallistujien kesken.
Lopuksi:
 Laaditaan yhteisesti hyväksytty kompetenssimääritelmä, jossa kaikkien ryhmäläisten
mielipiteet on otettu huomioon.
 Tehdään lista kompetensseista, jotka ohjaaja ryhmittelee neljään eri kategoriaan: pe‐
rus‐, henkilökohtaiset, sosiaaliset ja metakompetenssit.
 Pohditaan ja keskustellaan siitä, kuinka kompetenssit ovat dynaamisia ja kehittyvät
ajan myötä.
 Palataan kompetenssin elementtien määritelmiin (tieto, asenne, kyvyt).
 Pohditaan sitä, kuinka kompetenssit auttavat meitä (ohjaaja auttaa naisia murtamaan
mahdollisia kompetensseihin liittyviä stereotypioita ja kannustaa parantamaan jokaista
osallistujaa vahvistamaan kompetenssejaan).
Toiminnon lopuksi ohjaaja pyytää osallistujia muistelemaan, mitä tämän toiminnon annista
voisi siirtää portfolioon. Näin jokainen osallistuja tunnistaa, kerää ja kirjoittaa elementtejä,
jotka ovat hyödyllistä lisämateriaalia heidän portfolioihinsa.

38

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT


Peruskompetenssit: Viestintä, kansalaistaidot



Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus, tunnejohtaminen



Sosiaaliset kompetenssit: Tiimityö ja yhteistyö, neuvottelu ja konfliktinhallinta



Metakompetenssit: Kulttuurienvälinen kompetenssi

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia tehdään toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:








Viestintä
Hyödyllisten suhteiden luominen
Aloitekyky
Analyyttisyys
Itsenäinen toiminta
Tiimityö ja yhteistyö,
Kulttuurienvälinen kompetenssi

39

Moniste 1

Taidokas/kompetentti pieni hiiri
Ensiksi…
Mitä sinun mielestäsi kompetenssi tarkoittaa?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Moniste 2
Kysymykset:


Mitä tärkeitä kompetensseja elokuvassa näytettiin?



Minkä takia nämä sinun mielestäsi ovat kompetensseja (ja mitä hyötyä kompetensseista on)?



Kuka ja mitä arvioitiin?



Mikä on elokuvan sanoma?



Kuinka kompetenssit vaikuttavat minuun?



Mitä hyötyjä saa tiimitoiminnasta?



Mitä asenteita/kykyjä sinulla on? Kuinka voisit kehittää kykyjäsi?

Tehdään yhteenvetoa toiselle tyhjälle paperin puoliskolle:

Taidokas/kompetentti pieni hiiri
Lopuksi…
Kompetensseja ovat:
….………………………………………………………….………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kompetensseja, joita tiedän:
….………………………………………………….………………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Mitä kompetenssit tuovat esille?
….…………………………..……….………………………………..…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kompetenssit joita minulla on:
….…………………………..……….………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Olen hankkinut niitä ….…………………………..……….………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Voin hankkia niitä ….…………………………..……….………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Voin hankkia niitä, kun ….…………………………..……….………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

TYÖKALU 13

Lastenhoito: kuka on paras?12
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Noin 1 – 1,5 tuntia
Taulu, paperia, kyniä
VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi

TAVOITTEET
 Esitellään ammattimaisen kompetenssin käsite ja sen yhteys työmarkkinoiden
todellisuuteen.
 Edistetään tunnistamaan ja luokittelemaan kompetenssit: perus‐, henkilökohtaiset,
sosiaaliset ja metakompetenssit

KUVAILU/MENETELMÄT
Ohjaaja esittelee toiminnon lyhyesti ja kertoo ammattimaisen kompetenssin sisällöllisestä
merkityksestä ja sen tärkeydestä työmarkkinoilla.
Ohjaaja selittää itse toimintoa ja pyytää ryhmäläisiä miettimään tietoja, kykyjä ja asenteita,
joita he odottaisivat henkilöltä, jota olisivat palkkaamassa lastensa hoitajaksi. Jokainen nainen
täyttää Monisteen 1 yksilöllisesti ilman muiden kommentteja.
Sitten ohjaaja jakaa taulun kahteen osaan:
 tieto
 kyvyt
Jokainen ryhmäläinen kertoo muille, mitä on kirjoittanut ja ohjaaja kirjoittaa vastaukset taululle
(oikeaan osioon). Tämän jälkeen jatketaan keskustelua yhdessä ja lopuksi ohjaaja esittelee
kompetenssin käsitteen eri ulottuvuudet ryhmäläisille.
Päämääränä toiminnossa on esitellä ammattimaisen kompetenssin käsite ja havainnollistaa
sitä työmarkkinoiden kontekstissa.

12

Tämä voidaan toteuttaa yksilötoimintona.
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KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, aloitekyky, tiedon analysointi ja
yhdistely
Sosiaaliset kompetenssit: Neuvottelu ja konfliktinhallinta
Metakompetenssit: Kulttuurienvälinen kompetenssi

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointi tapahtuu toimintojen aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Omien ajatusten hallinta ja pohtiva ajattelu
 Yhteistyö ryhmässä
 Tehtäviin sitoutuminen
 Ryhmäasenne
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Moniste 1

Kuvittele tilanne, jossa sinun täytyy palkata
lastenhoitaja pitämään huolta lapsistasi
tulevana vuonna:

Millaisia tietoja työnhakijalla täytyy olla?
1.
2.
3.
4.
5.

Mitä kykyjä ja asenteita tässä työssä mielestäsi tarvitaan?
1.
2.
3.
4.
5.

TYÖKALU 14

Kartta itsensä kuvai‐
luun/määrittelemiseen13
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Noin 1,5–2 tuntia
A3 paperia, kyniä, Post‐it‐lappuja
VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi

TAVOITTEET
 Tukea naisia kuvailemaan henkilökohtaisia voimavarojaan ja oppia määrittelemään
ominaisuuksiaan yksityiskohtaisesti.
 Esitellä kompetenssin käsite.

KUVAILU/MENETELMÄT
Ohjaaja esittelee ryhmäläisille kartan idean helpottamassa määrittelemään kunkin henkilökoh‐
taisia ominaisuuksia realistisella otteella.
Tämän jälkeen ohjaaja pyytää jokaista ryhmäläistä luettelemaan 10 sanaa (sanaa tai lyhyttä
määritelmää), jotka sopivat itseen parhaiten (Moniste 1). Ohjaaja voi muistuttaa ryhmäläisiä
“Työskennellään kuvakortein” toiminnosta, jossa omia vahvuuksia jo on aikaisemmin mietitty.
Kun ryhmäläiset ovat täyttäneet Monisteen 1, heitä pyydetään piirtämään kartta. Käyttämällä
näitä 10 sanaa ryhmäläisten tulee yrittää piirtää kartta, josta näkyy heidän ominaisuuksiaan ja
niiden välisiä keskinäisiä yhteyksiä. Esimerkki annetaan.
Kun kartat on piirretty, ripustetaan ne seinälle. Ohjaaja voi vielä kertoa kompetenssien olevan
yhdistelmiä asenteista, tiedoista ja taidoista, joista jotkut elementit saattavat esiintyä naisten
kartoissa.
Toiminnon lopuksi ohjaaja voi pyytää osallistujia miettimään, voiko joitain tämän toiminnon
tiedoista siirtää portfolioon. Naiset voivatkin tässä vaiheessa tunnistaa, kerätä ja kirjoittaa
joitain elementtejä portfolioihinsa.

13

Tämä voidaan toteuttaa yksilötoimintona.
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KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, aloitekyky, itsetuntemus,
pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Hyödyllisten suhteiden luominen
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, oppimaan oppiminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia voidaan suorittaa toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Viestintätaidot
 Luovuus

Moniste 1. Kartta itsensä kuvailuun/määrittelyyn
Nimi_____________________________________Päivämäärä__________
Kartat ovat graafisia esityksiä, jotka auttavat meitä paremmin näkemään
eri ominaisuuksien suhteita toisiinsa. Niiden avulla on kätevää järjestellä
tietoa, huomata asioita ja auttaa kommunikoidaan toinen toistemme
kanssa. Tehdäänpä nyt kartat itsestämme ja ominaisuuksistamme.

Luettele 10 sanaa (sanaa tai pientä määritelmää) jotka kuvaavat sinua
parhaiten.
1. ________________________ 6. _________________________
2. ________________________ 7. _________________________
3. ________________________ 8. _________________________
4. ________________________ 9. _________________________
5. ________________________ 10. ________________________
Yritä piirtää kartta käyttäen näitä sanoja. Kartta auttaa sinua hahmotta‐
maan tyypillisimmät elementit ja yhteydet eri asioiden välillä.

Esimerkki kartasta

Ystävien kanssa
Työtovereiden
ajattelevainen

Etsin uusia
kokemuksia

utelias

Olen valmis
uusiin
kokemuksiin

Minä olen
Pelaan koripalloa
urheilullinen

Ajan
polkupyörällä

TYÖKALU 15

Forward‐kyselylomake ja
‐kompetenssikartta
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Noin 5–8 tuntia. Voidaan suorittaa usean kokoontumiskerran
ajan.
Monisteet, kynät, värikynät, paperia.
VAIHE 2. Kehittyminen
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi

TAVOITTEET
 Antaa työkalut maahanmuuttajanaisille kompetenssiensa itsearviointiin ja systematisoin‐
tiin näkyviksi.

KUVAILU/MENETELMÄT
Tärkeätä ottaa huomioon: Ymmärtääkseen täysin, minkä taustojen pohjalta kyselylomake on
luotu, on syytä lukea Forward‐käsikirjan luku 3.2. (Kyselylomakkeen esittely) ja luku 4.4. (“For‐
ward‐kyselylomakkeen ja ‐kompetenssikartan kanssa työskentely). Lisäksi ohjaajan kannattaa
lukea tarkkaan ohjaajille tarkoitettua tukimateriaalia “Jokaisessa kysymyksessä arvioitavat
kompetenssien osa‐alueet” (löydät sen liitteenä työkalun kuvailuosion jälkeen), josta löytyy
tarkempaa kuvailua kyselyn sisällöstä ja sen tulkitsemisesta. Ohjaajan tulee korostaa ryhmäläi‐
sille, että lomake on tarkoitettu itsearviointiin.
Moniste 1 (kyselylomake) jaetaan ryhmäläisille ja ohjaaja pyytää heitä täyttämään kyselylo‐
makkeen yksilöllisesti.14 Ohjaajan on hyvä tukea naisia, mikäli he eivät ymmärrä kysymyksiä tai
heillä on joitain epäilyksiä kysymysten suhteen. Ohjaaja voi käyttää edellisessä kappaleessa
mainittua tukimateriaalia hyväkseen myös tässä vaiheessa.
Kun kaikki naiset ovat täyttäneet kyselylomakkeensa, ohjaaja jakaa ryhmäläisille Monisteet 2 ja
3 sekä selittää, kuinka niitä käytetään:
 Ensiksi osallistujat täyttävät monisteen 2 (monivalintakysymykset). Heidän tulee vastata
jokaiseen kysymykseen valiten vaihtoehdon A, B tai C.
 Seuraavaksi osallistujat täyttävät monisteen 3 (pisteet vastauksille) merkiten jokaisesta
vastauksesta saamansa pisteen sille kuuluvaan kohtaan. Pisteet lisätään monisteen 2 sa‐
rakkeeseen 3.

14

Jos naiset eivät osaa lukea ja/tai kirjoittaa, voidaan tämä toiminto suorittaa henkilökohtaisena
haastatteluna (ohjaaja – nainen).
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 Jos ohjaaja kokee tarpeelliseksi, voi hän jakaa ryhmäläisille monisteen 4 (yhteenvetotau‐
lukko), jotta he voivat itse laskea vastauksistaan saamansa pisteet yhteen ohjaajan avus‐
tuksella.
 Moniste 5 (pisteenlaskuohjeet ohjaajalle) on suunniteltu erityisesti ohjaajan käyttöön
auttamaan pistelaskussa ja ryhmäläisten tukemisessa. Ohjaaja voi myös vaihtoehtoisesti
itse laskea ryhmäläisten saamat pisteet yhteen.
 Lopuksi jaetaan Moniste 6 ja jokainen nainen värittää oman kompetenssikarttansa saami‐
ensa pisteiden perusteella.
Kompetenssikarttansa avulla kukin nainen voi tarkastella omia kompetenssejaan ja kirjata ylös
päällimmäisiä ajatuksiaan. Apuna pohdinnassa voi käyttää seuraavia kysymyksiä:
 Mitkä ovat vahvoja kompetenssejasi?
 Ovatko ne suurimmalta osin sosiaalisia, henkilökohtaisia, perus‐ vai
metakompetensseja?
 Mitä kompetensseja haluaisit vahvistaa?
Ohjaaja kysyy, haluaisiko joku jakaa tuloksensa muiden ryhmäläisten kanssa ja käydä
keskustelua.
Jokainen nainen saa pitää itsellään kompetenssikartan, koska se on työkalu, jota voi käyttää
kurssin lopuksi apuna vertailussa.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT




Peruskompetenssit: Viestintä, matemaattinen osaaminen
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itsenäinen toiminta, itseluottamus,
aloitekyky, vastuullisuus, pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus, organisointi ja
johtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Neuvottelu ja konfliktinhallinta
Metakompetenssit: Oppimaan oppiminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia suoritetaan toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Aloitekyky
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Moniste 1 – Kyselylomake osallistujille
Valitse vastaukseksi vaihtoehto, joka kuvaa eniten persoonallisuuttasi.
Kuinka reagoisit samanlaisissa tilanteissa?
1. Kun sinun täytyy antaa neuvoja ystävällesi herkässä tilanteessa, kuinka käyttäydyt?
A Kuuntelen häntä ja annan sellaisia neuvoja, joita itsekin olen vastaavassa tilanteessa
saanut.
B Arvioin hänen tilannettaan, vertaan sitä muihin samanlaisiin tilanteisiin ja ehdotan
hänelle jotain uudenlaista ratkaisua.
C Yritän ymmärtää hänen näkemyksiään ja suosittelen hänelle jotain tilanteeseen sopivaa
ratkaisua.
2. Jos siirryt kulttuurista toiseen – vaikkapa vieraillen lähtömaassasi tapaamassa sukulaisiasi –
pystytkö mukautumaan helposti sosiaaliseen ympäristöösi?
A Tunnistan molemmat kulttuurit, mutta voin käyttäytyä ainoastaan sen kulttuurin
mukaisesti, jonka piirissä kulloinkin olen.
B Tunnen kuuluvani molempiin kulttuureihin ja pystyn siirtymään ja mukautumaan niihin
helposti.
C Olen tietoinen kulttuurisista eroista nykyisen asuinmaan ja lähtömaani välillä ja kärsin
niistä.
3. Mitä teet, kun sinun täytyy suunnitella suurta asiaa/tapahtumaa (esim. maahanmuutto)?
A Teen listan kaikista suoritettavista tehtävistäni ja arvotan ne kiireellisyytensä
perusteella. Tämän jälkeen ryhdyn suorittamaan niitä aloittaen kiireellisimmistä
tehtävistä.
B Kun olen tehnyt päätöksen, noudatan sitä ja toimin päätökseni mukaisesti.
C Valmistelen välttämättömät asiat ja etsin tarvittavia tietoja.
4. Kun olet joutumassa mahdolliseen konfliktitilanteeseen (esim. sinulla on muista poikkeavat
mielipiteet), mitä teet?
A Ilmaisen kantani selvästi ja puolustan mielipidettäni.
B Hyväksyn muiden kannat ja yritän hyväksyä ne.
C Ymmärrän niin oman kuin muidenkin kannat ja etsin tasapainoista ratkaisua.
5. Kun jokin asia ei suju haluamallasi tavalla esimerkiksi kohdatessasi jonkun sinulle tärkeän
henkilön tai kun sinulla on ongelmia töissä, kuinka käyttäydyt?
A Tunnistan tilanteen ja toimin sen mukaisesti. Yritän saada lisää aikaa miettiä, mitä
tilanteessa tehdä, mikäli koen sitä tarvitsevani.
B Kohdatessani vaikeita tilanteita yritän suunnitella tapoja estää tällaisia tilanteita
tapahtumasta.
C Yritän voittaa vaikeudet ainakin toistaiseksi ja kiitän myös niitä, jotka puolustavat
minua.

6. Kuinka reagoit, kun huomaat ihmisten käyttäytyvän rasistisesti tai syrjivästi sinua kohtaan?
A Olen oppinut voittamaan sellaiset tilanteet, enkä juurikaan ajattele niitä.
B Yritän ymmärtää, mistä tuollainen käyttäytyminen johtuu ja etsin sille selityksen.
C Yritän aina ymmärtää kontekstin ja sen kautta arvioida ihmisiä ja heidän sanojaan.
7. Kuinka reagoit ja miltä sinusta tuntuu, kun kohtaat haasteita tai ongelmia?
A Toivon tilanteen menevän ohi helposti ja ratkeavan itsestään.
B Tartun aktiivisesti ongelmaan ja teen suunnitelman ratkaistakseni sen.
C Pyydä apua tai jätän tilanteen.
8. Kun tapaat ihmisiä toisista kulttuureista tai toisista kieliryhmistä...
A Hymyilen ja yritän puhua hitaasti omalla kielelläni ja toisella tuntemallani kielellä.
B Puhun heille omalla kielelläni.
C Tarkastelen, ymmärrämmekö toisiamme ja yritän löytää parhaimman tavan viestiä,
käyttäen hyväksi tarvittaessa myös ei‐verbaalisia kommunikointitapoja.
9. Kuinka järjestät aikaa oppimisellesi halutessasi hankkia itsellesi uusia tietoja ja taitoja?
A Asetan oppimisen tärkeimmäksi asiaksi aikataulussani, enkä salli muiden velvoitteiden
estää oppimisprosessiani.
B Varaan erityisaikaa oppimiselleni ja jos minulla ei ole muita tarpeita tai velvoitteita,
käytän aikani oppimisprosessiin.
C Suoritan velvollisuuksiani ja odotan vapaa‐aikaa, jota voisin käyttää oppimisprosessiini.
10. Millaisia suhteita luot ihmisiin, joita tapaat tässä maassa henkilökohtaisessa ja
työelämässäsi?
A Luon hyviä ja kestäviä ihmissuhteita ihmisten kanssa, joita tapaan.
B Yritän aina olla yhteyksissä johonkin sellaiseen henkilöön, joka voi auttaa minua
ratkaisemaan ongelmani, suoraan tai epäsuoraan.
C Olen yhteyksissä ystäväverkostoon, jotka ovat asuneet minua pidempään täällä.
11. Jos kohtaat omistasi poikkeavia tai jopa vastakkaisia näkemyksiä (kaksi erilaista kulttuuria),
kuinka reagoit?
A Pystyn helposti hyväksymään vastakkaisuudet ja pidän molempia näkemyksiä oikeina
sekä samanarvoisina.
B Yritän päättää, kumpi vastakkaista näkemyksistä on oikea.
C Mielestäni molemmat näkemykset saattavat olla samanarvoisia, mutta minun on
vaikeata hyväksyä sitä.
12. Kuvittele tilanne, että joudut järjestämään juhlat naapurustossasi. Järjestäjäryhmä päättää
valmistaa jotain tietynlaista ruokaa, mutta sinä et ole tuosta päätöksestä samaa mieltä. Mitä
teet?
A Osallistun ruoanlaittoon ilman suurta panostusta.
B Osallistun ruoanlaittoon, koska se oli ryhmän päätös.
C En osallistu ruoanlaittoon, vaan teen jotain muuta ruokaa, jota ei yhdessä ole päätetty
valmistaa.

13. Mitä teet, kun joku pyytää sinulta yhtäkkistä palvelusta?
A Ryhdyn laatimaan to‐do‐listan sekä muistutuksia ja järjestelen sitten asioitani.
B Järjestän päiväni uudelleen siten, että kaikkeen riittäisi aikaa.
C Teen kaiken nopeammin voidakseni tehdä palveluksen.
14. Kuinka keräät tarvittavat tiedot, kun sinun täytyy suorittaa sellaisia tehtäviä, kuten ilmoittaa
lapsesi kouluun tai järjestää itsesi yleisen terveydenhuollon piiriin?
A Arvailen ja kerään tietoja lähimmältä ihmiseltä.
B Kerään tietoa internetistä, kuuntelen joitain ihmisiä ja päätän sitten, minne mennä.
C Kerään ensin yksityiskohtaista tietoa, jottei aikaa itse toimintoa suorittaessa menisi
hukkaan.
15. Kuinka käyttäydyt joutuessasi negatiiviseen tai vaikeaan tilanteeseen (esimerkiksi sinut
irtisanotaan äkillisesti työstäsi)?
A Päätän, mitä minun täytyy ensiksi tehdä ja myös teen sen, mitä minun kuuluu tehdä,
pidinpä siitä tai en.
B Selvitäkseni tilanteesta kykenen reagoimaan välittömästi (rakentavassa hengessä).
C Pystyn yleensä pääsemään pois tilanteesta tavalla tai toisella.
16. Kun osallistut yhteiseen projektiin tai ryhmätyöhön (perheen maahanmuutto tai muu
tiimityö), kuinka käyttäydyt?
A Tunnen vastuuta omista tarpeistani, otan huomioon muidenkin ihmisten tarpeet ja
toimin koko projektin päämäärien mukaisesti.
B Tunnen vastuuta omista tarpeistani ja toimin sen mukaisesti.
C Tunnen olevani vastuussa omista tarpeistani, säännöistä ja sopimuksista ja toimin
niiden mukaisesti.
17. Olet saapunut uuteen ympäristöön ja joku pyytää sinulta apua jonkun stressaavan ja
vaikean tehtävän toteuttamisessa. Kuinka ilmaiset sen, ettet pysty suorittamaan tehtävää?
A Koska kyseessä on uusi ympäristö, viestin rajoittuvuuksistani erityisellä varovaisuudella
yrittäessäni suorittaa tehtävää.
B Viestin rajoituksistani huolimatta aktiivisesti ja itsenäisesti huolimatta siitä, missä olen.
C Yritän piilottaa rajoitteeni ja täyttää muiden odotukset.
18. Kun haluat tehdä muutoksia elämääsi, suurimman osan ajasta sinä...
A …pyrin luottamaan muiden ihmisten mielipiteisiin ja tukeen.
B …mietin, mitä ja kuinka minä todella haluan asioita tehdä ja toimin sen mukaisesti.
C …minulla on paljon epäilyksiä mitä tehdä ja se estää minua toimimasta.
19. Juuri saapunut maahanmuuttajaystäväsi kysyy sinulta, ketkä maahanmuuttajat tässä
maassa ovat oikeutettuja koulutukseen (tai vaikkapa terveydenhuollon palveluihin). Mitä sinä
teet?
A Annan hänelle aika paljon tietoa ja myös erityisiä yksityiskohtia, minne hakeutua omien
käytännönkokemusteni pohjalta.
B En pysty kertomaan hänelle, koska en ole itsekään varma asiasta.
C Kerron hänelle joitain yleisiä asioita, mutta en pysty kertomaan yksityiskohtia, koska
minulla ei ole asiasta omakohtaisia kokemuksia.

20. Jos olet vierasta kieltä puhuvien ihmisten seurassa, pystytkö käymään lyhyen keskustelun
heidän kanssaan?
A Pystyn kommunikoimaan heidän kanssaan elehtien tai käyttäen kolmatta yhteistä
kieltä.
B Pystyn lyhyeen peruskeskusteluun ihmisten kanssa, jotka käyttävät vierasta kieltä.
C Pystyn sujuvaan suulliseen keskusteluun vieraalla kielellä.
21. Kuinka selviät kielellisestä kommunikoinnista nykyisessä asuinmaassasi?
A Pystyn kommunikoimaan melkein jokaisen kanssa, ymmärrän puhuttua ja kirjoitettua
kieltä, mutten ymmärrä kaikkia sanontoja. Pystyn lukemaan ongelmitta ainoastaan
kuvallisia aikakauslehtiä.
B Minulla on yhä kommunikointiongelmia ja sanavarastoni on rajoittunutta. Ymmärrän
kuitenkin puhuttua kieltä.
C Ymmärrän, luen ja kirjoitan isäntämaan kieltä. Minulla on hyvät viestintätaidot; pystyn
katsomaan elokuvia ja lukemaan kirjoja.
22. Sinun täytyy kirjoittaa kirje äidinkielelläsi.
A Pystyn kirjoittamaan joitain sanoja ja lauseita, mutten kovin monia.
B Pystyn kirjoittamaan hyvin omalla äidinkielelläni.
C Pyydän apua oman maani kansalaiselta, koska minun on vaikeata kirjoittaa
äidinkielelläni.
23. Kuulet, että naapurustossasi on julkinen kuulemistilaisuus (jostain yhteisestä päätettävästä
asiasta).
A Etsin tietoa julkisesta kuulemistilaisuudesta, luen siitä lisätietoja, pohdin vaihtoehtoja
ja äänestän/ilmaisen mielipiteeni.
B Luulen, että ei ole järkeä ilmaista mielipidettäni.
C Etsin lisää tietoa päättääkseni, otanko osaa tilaisuuteen vai en.
24. Soitatko kenellekään jonottaessasi pankkiin maksaaksesi laskun tai matkustaessasi täydessä
bussissa?
A Tunnistan sellaiset tilanteet, jolloin ei ole hyvä hetki puhua puhelimessa.
B Yritän selviytyä viestinnästä sopivalla tavalla (eli vastaan puhelimeen sen soidessa ja
pyrin suoriutumaan tehtävistä).
C Tarkastelen, vaikuttavatko olosuhteet päämäärääni ja toimin sen mukaisesti (eli puhun
puhelimessa/en puhu puhelimessa tilanteen mukaan).
25. Kun tarvitset uusia taitoja (esim. käyttääksesi jotain erityistä internet‐työkalua), kuinka
etenet?
A Hyväksyn sen, ettei minulla ollut mahdollisuutta oppia tätä taitoa koulussa ja että sitä
on todella vaikeata oppia nyt ilman mitään kursseja.
B Pyydän muita näyttämään uutta asiaa minulle ja opittuani sen pystyn itsenäisesti
ratkaisemaan muita samanlaisia ongelmia/asioita tulevaisuudessakin.
C Pyrin hyötymään ihmisistä, jotka tietävät kuinka asia tehdään ja pyydän heitä näyttä‐
mään sen minulle tai tekemään asian puolestani.

26. Haluat muuttaa toiseen asuntoon ja mennä asuntotoimistoon kysymään tietoa. Sinulle
annetaan lista vapaana olevista asunnoista äidinkielelläsi. Kuinka käsittelet saamaasi tietoa?
A Pääsen heti perille siitä, onko mikään tarjolla olevista asunnoista minulle sopiva.
B Luen listan huolellisesti ja kirjaan ylös mielenkiintoisimmat, tarpeitani vastaavat
asunnot.
C Koska tietoa on minulle liikaa, annan listan jollekin ”maamiehelleni/‐naiselleni”, jotta
hän auttaisi minua tunnistamaan saatavilla olevat ja minulle sopivimmat asunnot.
27. Pystytkö oppimaan vierasta kieltä itsenäisesti?
A Saavutan peruskielitaidot kuuntelemalla ihmisiä ja seuraamalla mediaa, puhumalla
ihmisille ja lukemalla sanomalehtiä ja kirjoja.
B Tarvitsen kurssin oppiakseni toista (vierasta) kieltä.
C Pystyn täysin oppimaan vieraan kielen kuuntelemalla, puhumalla ja lukemalla
(sanomalehdet, televisio, jne.).
28. Kuvittele, että poikasi/tyttäresi kysyy sinulta jotain näkemistään vaalikampanjamainoksista
kaduilla. Kuinka hyvin pystyt vastaamaan tämän kaltaisiin kysymyksiin?
A En sano mitään tai sanon, ettei se ole tärkeä, koska en tiedä mitään asiasta ja vaihdan
puheenaihetta.
B Kerron hänelle vaalikampanjamainoksista, koska minulla on tietoa ja omia näkemyksiä
aiheesta.
C Kommentoin lyhyesti, koska en ole varma aiheesta.
29. Kuinka paljon ja millä tavoin käytät tietoteknologiaa, tietokonetta, Skype‐ohjelmaa jne.?
A Opetan jopa muita ihmisiä, kuinka käyttää ohjelmia parantaakseni ja nopeuttaakseni
viestintää.
B Etsin tavallisesti tietoa internetistä, tai chattailen siskoni tai muiden ihmisten kanssa.
C Käytän tuskin lainkaan tietokonetta tai internetiä.
30. Kuvittele ensimmäistä päivää uudessa töissäsi. Tapaat johtajasi ja hän kertoo sinulle
työstäsi. Kaikki on uutta ja sinusta tuntuu vaikealta oppia uusia asioita. Mitä ajattelet
tilanteesta?
A Haluan pitää työpaikkani ja minun täytyy oppia uusia asioita, vaikka kaikki niistä eivät
ole mielestäni tarpeellisia. Kysyn joitain kysymyksiä johtajalta päästäkseni selville
epäselvyyksistä.
B Ajattelen, että tässä on minulle hyvä mahdollisuus oppia uusia asioita, jotka saattavat
auttaa minua elämässäni.
C Olen sitä mieltä, että jos asiat ovat liian vaikeita minulle ‐ verrattuna minulle jo
tuttuihin asioihin ‐ tämä työpaikka ei ole minua varten ja minun pitäisi sanoutua irti.
31. Jos tulet uuteen ympäristöön (saavut uuteen kotimaahan yms.), pystytkö toteuttamaan
tarpeitasi ja pitämään kiinni tulevaisuuden suunnitelmistasi?
A Tarkastelen tarpeitani ja suunnitelmiani uudessa ympäristössä erityisellä
varovaisuudella.
B Tarkastelen tarpeitani ja suunnitelmiani aktiivisesti myös uudessa ympäristössä.
C Keskityn uudessa ympäristössä enimmäkseen muiden tarpeisiin ja suunnitelmiin
(perheen yms.).

32. Jos (kun) sinun täytyy muuttaa uuteen asuntoon, kuinka toimit?
A Yritän järjestää asiat itse ja saan apua muilta.
B Suunnittelen ja järjestän kaiken menemään aikataulun mukaisesti.
C Teen työsuunnitelman, joka sallii minun tehdä asioita nopeasti ja vähentää muuttoon
liittyviä epämukavuuksia.
33. Työskentelet tiimissä, joka valmistaa ruokaa juhliin. Kuinka teet yhteistyötä muiden kanssa?
A Valmistan osan ateriasta, koska muut ovat minua niin pyytäneet tekemään.
B Valmistan ateriaa, koska siitä tulee minulle parempi/hyvä mieli.
C Rohkaisen muita tiimin jäseniä järjestämään ja jakamaan tehtävät ollaksemme yhdessä
tehokkaampia.
34. Jos olet tilanteessa, että sinulla on vähän rahaa käytössäsi, pystytkö arvioimaan,
hallitsemaan ja jakamaan käytettävissä olevat rahasi (tarkoittaen esimerkiksi säästöjäsi tai
sijoituksiasi, joita osaat käyttää varovasti)?
A Tiedän, kuinka paljon rahaa minulla/perheelläni on käytettävissä joka kuukausi.
B Osaan jaotella, sijoittaa ja käyttää rahaa tarpeideni mukaan.
C Tiedän, minkä verran rahaa minulla kulloinkin on käytössäni erinäisiin tarpeisiini.
35. Mitä teet, kun tapaat uusia ihmisiä?
A En juurikaan tykkää jutella uusille ihmisille, vaan olen mieluummin omissa oloissani.
B Tykkään jutella uusille ihmisille, mutta minulla ei ole juurikaan mitään odotuksia tuolta
juttelulta.
C Tykkään jutella uusille ihmisille sekä vaihtaa mielipiteitä yrittäen oppia heiltä jotain.
36. Millä tavalla olet varautunut piilossa oleviin mahdollisuuksiin ollessasi uudessa ja
yllättävässä tilanteessa?
A Pyrin varovaisuuteen ja yritän suojella itseäni mahdollisilta vaaroilta.
B Pyrin olemaan optimistinen ja utelias uusille mahdollisuuksille.
C Pyrin olemaan varovainen, mutta samalla utelias.
37. Tietävätkö tuntemasi ihmiset tai työkaverisi, millaisia taitoja sinulla on?
A Kyllä. Tuon aina ja kaikissa tilanteissa esille oman potentiaalini.
B Yritän kertoa muita asioita, joita tiedän tai osaan tehdä, mutta minun on vaikeata
puhua erityisesti puheenaiheena olevista asioista tai taidoista.
C En oikein tiedä. Kerron itsestäni ainoastaan asioita, joita tietyissä tilanteissa on pakko
itsestään kertoa.
38. Kuinka reagoit, kun joku kertoo sinulle tunteistaan ja tarpeistaan konfliktitilanteessa?
A Kuuntelen tarkkaavaisesti ja keskittyneesti ja keskeytän hänet ainoastaan, jos en
ymmärrä mitä hän sanoo.
B Yritän päästä ilmaisemaan omat näkemykseni mahdollisimman nopeasti.
C Kuuntelen huolellisesti niin pitkään, että ymmärrän hänen näkemyksensä, jonka jälkeen
kerron ymmärtäväni häntä.

39. Kun saavut uuteen ympäristöön…
A … minun on vaikeata ymmärtää kahden kulttuurin välisiä eroja.
B … vertailen, mitä kummallakin kulttuurilla on minulle tarjottavanaan, mitä kulttuurisia
asioita haluan pitää elämässäni, mitä uusia asioita haluan oppia.
C … mielestäni kahden kulttuurin välillä on joitain samanlaisia ja erilaisia asioita ja
piirteitä, enkä ole varma, mitä ajattelen siitä.
40. Kuinka toimit, jos työskentelet tai käyt kurssilla, jossa muut ryhmäläiset ovat aivan erilaisia
arvoja omaavia ihmisiä?
A Yritän rajoittaa mahdollisuuksiani vertailla ja vaihtaa ajatuksiani muiden kanssa.
B Hyväksyn erilaiset näkökulmat ilman ongelmia.
C Ymmärrän heidän arvojensa lähtökohdat ja minusta on mukavaa verrata niitä omiini.
41. Jos olet kaupassa/torilla ja ostat jotain, jonka hinnoittelu/ostaminen perustuu tuotteen
painoon, osaatko laskea, kuinka paljon sinun täytyy tuotteesta maksaa (esimerkiksi ostaessasi
vihanneksia yms.)?
A En, joten minun täytyy luottaa myyjään.
B Pystyn arvioimaan hinnan suurin piirtein (nähtyäsi esimerkiksi tuotteen kilohinnan).
C Pystyn laskemaan tarkan hinnan (joko päässälaskuna tai käyttämällä puhelintani,
laskintani yms.).
42. Kuvittele tilanne, että käytät yleensä äidinkieltäsi puhuaksesi perheellesi, mutta nyt sinun
täytyykin puhua puhelimessa nykyisen asuinmaasi (valtion) virkamiehelle jostain tärkeästä
asiasta. Mitä teet?
A Yritän käyttää muita sanoja ja ilmaisuja.
B Pystyn käyttämään samoja sanoja ja ilmaisuja, kuin puhuessani perheeni kanssa.
C Mietin, mitkä ovat sopivimmat sanat ja ilmaisut tässä tilanteessa ja pystyn käyttämään
niitä.
43. Kuinka etenet, kun sinun täytyy löytää uusi työpaikka?
A Yritän aktiivisesti löytää oleellisinta tietoa päämääräni huomioon ottaen.
B Kerään tietoa kysymällä asioita tuntemiltani ihmisiltä.
C Etsin tietoa käyttäen useita eri lähteitä, kuten esimerkiksi ystävien tietoutta, internetiä
yms.
44. Järjestät syntymäpäiväjuhlat lapsellesi ja valmistat ruokaa. Yksi lapsesi ystävistä pyytää
sinulta sellaista voileipää, jonka sisältö on sinulle vieras (et siis tiedä, mistä aineksista se
koostuu). Mitä teet?
A Kerron hänelle, ettei minulla ole juuri sellaisia voileipiä ja näytän, millaisia muita
vaihtoehtoja on tarjolla.
B Pyydän häntä kertomaan, mistä aineksista kyseinen voileipä koostuu ja yritän valmistaa
sen vaikken ole koskaan aikaisemmin sellaista valmistanut.
C En yhtään ymmärrä mitä hän haluaa! Annan hänelle yhden valmistamistani voileivistä.
Ehkä hän ei tajua sitä.

45. Kuinka käsittelet tunteitasi, kun joku kertoo sinulle jotain hyvin henkilökohtaista?
A Ymmärrän hänen tunteensa sekä yritän tukea häntä ja hänen tunteitaan
luottamuksellisessa ilmapiirissä.
B Huomaan ja pidän mielessäni hänen tuntemuksensa, vaikka hän yrittääkin peitellä
niitä.
C Pystyn eläytymään hänen tunteisiinsa, vaikka ne poikkeavatkin omistani.
46. Pystytkö luomaan hyödyllisiä ihmissuhteita, kun sinut esitellään jollekin henkilölle?
A Esittelen itseni nopeasti ja kuuntelen sen jälkeen, mitä hänellä on sanottavanaan.
B Yritän löytää yhteyden henkilöön ja tutustua häneen.
C Kysyn häneltä asioita, jotka minua kiinnostavat ja yritän ystävystyä hänen kanssaan.
47. Kuinka etenet yrittäessäsi hankkia uusia tietoja ja taitoja?
A Käytän henkilökohtaista strategiaani sisäistääkseni uutta tietoa ja hankkiakseni uusia
taitoja.
B Käytän opettajan tai ryhmän suosittelemia oppimisstrategioita.
C Käytän yleisiä ja tyypillisiä oppimisstrategioita, joihin lisään joitain omia elementtejä
sisäistääkseni asioita paremmin.
48. Kun sinun täytyy kuunnella toisten henkilöiden puheenvuoroja keskustelussa...
A Kuuntelen, mitä muut puhuvat jos puheenvuorot ovat mielenkiintoisia, muussa
tapauksessa yritän heti vaihtaa puheenaihetta.
B Yritän kuunnella toisia ihmisiä, mutten kiinnitä heihin täyttä huomiota koko ajan.
C Yritän kuunnella tiiviisti ja näyttää heille, että olen kiinnostunut ja kysyä kysymyksiä.
49. Olet kävelyllä ja näet kadulla aivan kotisi vieressä naisryhmän keräämässä ruokaa. Mitä
teet?
A Kysyn heiltä, mitä he ovat tekemässä ja annan heille maitopurkin.
B Ajattelen heidän keräävän ruokaa köyhille ihmisille ja jatkan kävelyäni.
C Kysyn heiltä, mitä he ovat tekemässä. Ajattelen ruoankeräämisen olevan hyvä idea ja
kysyn, tarvitsevatko he apuani.
50. Mikä on suhteesi alati kehittyvään teknologiaan?
A Haluan pysyä koko ajan tasalla.
B Pyydän muita ihmisiä joskus näyttämään minulle uusia toimintoja.
C Olen asiasta vain vähän kiinnostunut.
51. Useat ihmiset ovat kertoneet sinulle, että olet huono tekemään jotain asiaa, mitä teet?
A Ajattelen, että he ovat väärässä ja torjun heidän kommenttinsa.
B Ajattelen heidän olevan osittain oikeassa ja yritän ajatella, mitä voisin asialle tehdä.
C Ajattelen, että he saattavat olla osittain oikeassa, mutten halua ajatella sitä.
52. Jos suunnittelet tekeväsi muutoksia elämässäsi, oletko halukas ottamaan myös riskejä
muutosten aikaansaamiseksi?
A Yritän ennakoida suurimmat riskit ja arvioida niitä.
B Yritän tutkia suurimpia riskejä, kunnes tiedän ne ja otan sitten osaksi elämääni
tietoisesti.
C Yritän olla ajattelematta riskejä.

53. Kun varteen otettava työnantaja haastattelee sinua, mihin kiinnität huomiota?
A Yritän keskittyä työnantajan tekemien ehdotusten pääkohtiin.
B Teen yhteenvetoa ja nostan esille asioita, jotka voivat vaikuttaa valintaani.
C Myönnän mahdollisuudet, joista työnantaja puhuu ja yritän löytää niistä mahdollisia
hyötyjä.
54. Jos etsit uusia mahdollisuuksia ja yllättäen kohtaat sellaisen, kuinka toimit?
A Haluan hyötyä tilanteesta ja kerron muille, että haluaisin ottaa osaa (tähän
tarjoutuneeseen mahdollisuuteen).
B Laadin oman ehdotukseni mahdollisuudesta mukauttamalla sen mielenkiintojeni
mukaiseksi ja otan sitten osaa.
C Huomaan, että mahdollisuus on kiinnostusteni mukainen ja toivon muiden pyytävän
minua ottamaan osaa.
55. Kun koet vahvoja negatiivisia tuntemuksia jossain käsillä olevassa tilanteessa, kuinka
reagoit?
A Pysyn tilanteessa kommunikoiden huolellisesti, mutta ollen samalla tietoinen
molempien osapuolen tarpeista.
B Pyydän taukoa voidakseni pohtia asiaa hetken ja sovin/puhun asiasta seuraavalla
tapaamiskerralla.
C Keskeytän tilanteen sen kummempia sopimuksia tekemättä.
56. Ajatteletko tulevaisuuttasi?
A Kuvittelen joskus, millaista elämäni tulevaisuudessa tulee olemaan, mutta on vaikeata
miettiä sitä tarkemmin.
B En mieti tulevaisuuden elämääni.
C Kuvittelen usein tulevaisuuttani, elämääni, perhettäni, työtäni, ympäristöäni...
57. Jos olet tekemisissä vierasta kieltä puhuvan ihmisen kanssa, yritätkö oppia hänen
puhumaansa kieltä?
A Huomaan eroavaisuudet ja yritän aktiivisesti oppia toista (vierasta) kieltä.
B Yritän vältellä kommunikointia tai kommunikoin elehtien.
C Huomaan erot ja yritän vaihtaa tärkeitä sanoja ja fraaseja muiksi.
58. Sinulla on infopisteen osoite, (koulutus yms.) jonne haluat mennä. Kuinka valmistaudut
tilanteeseen?
A Menen paikan päälle ja katson, mitä siellä tehdään/tapahtuu.
B Menen paikan päälle ja kysyn lisätietoja, sillä minulla on useita epäselvyyksiä.
C Mietin mitä haluan ja tarvitsen jo etukäteen, jotta voin valmistautua vastaamaan ja
kysymään asioita tehokkaasti paikan päällä.
59. Saavut toiseen maahan ja haluat etsiä työtä, mutta joudut odottamattomaan tilanteeseen
(oleskelulupasi ei salli työntekoasi yms.), mitä teet?
A Luon oman strategian saavuttaakseni päämääräni uudessa tilanteessa.
B Hyväksyn sen, mitä muut käskevät minua tekemään.
C Otan hyödyt irti uudesta tilanteesta ja mahdollisuudesta.

60. Sinulla on tapaaminen kälysi kanssa, sillä valmistatte yllätysjuhlat ystävälle, joka on
jättämässä maan. Kälysi ei ilmestykään paikalle ja juhlat ovat huomenna. Mitä teet?
A Teen listan asioista, joita mielestäni täytyy ostaa ja soitan kälylleni, onko hän kanssani
samaa mieltä.
B Soitan kälylleni, koska en voi päättää kaikesta.
C Kuvittelen mielessäni, miltä juhlat voisivat näyttää ja teen listan tehtävistä asioista sen
mukaan ja organisoin, kuinka kaiken saa valmiiksi huomisiltapäivään mennessä. Pidän
tapahtumien järjestämisestä!
61. Kuinka käyttäydyt, jos käyt kiivasta keskustelua ihmisten kanssa, jotka ovat sinulle hyvin
läheisiä?
A Pystyn hallitsemaan tunteeni ja pysymään rauhallisena.
B Pystyn käsittelemään tunteitani ja yritän näyttää niistä vain ne, jotka auttavat muita
ymmärtämään näkemykseni.
C Huomaan olevani tunteideni vietävissä.
62. Kun havaitset läheisesi käyttäytyvän epäsoveliaasti (töissä, kotonasi, perheesi kesken),
kuinka kerrot siitä muille?
A Kerron tälle henkilölle havainnoistani sekä siihen liittyvistä tunteistani ja toiveistani.
Lisäksi varmistan, että hän pystyisi kuulemaan mielipiteeni ilman, että kokee häntä
syytettävän.
B Kerron tälle henkilölle hänen käyttäytymisestään ja kerron hänelle, mitä tunteita tuo
käyttäytyminen minussa herättää.
C Kerron tälle henkilölle, mitä ajattelen hänestä käyttäen tunteellisia sanoja.
63. Saavut uuteen maahan ja viikkoa myöhemmin huomaat, että katu on täynnä ihmisiä
keltaisissa vaatteissa. Kuinka reagoit?
A Ajattelen heidän olevan hulluja ja unohdan asian saman tien.
B Tarkkailen mitä he tekevät ja sanovat. Kun juhliminen on ohi, kysyn yhdeltä heistä, mitä
he juhlivat ja kotiin mennessäni etsin asiasta lisää tietoa internetin avulla.
C Kuvittelen, että kyseessä on jokin alueen oma juhla ja saatan kysyä asiasta.
64. Jos saavut uuteen maahan ja haluat mennä lääkärille, koska sinulla on päänsärky, mitä
teet?
A Menen kunnan/kaupungin infopisteelle saadakseni tietää, mitä voin tehdä ja minne
mennä.
B Kysyn naapureilta, mistä voisin löytää apua.
C Etsin tietoa terveydenhuoltopalveluista ja varaan itse ajan.
65. Mitä keinoja käytät vastataksesi työtarjouksiin tai hakiessasi spontaanisti työtä?
A Menen itse yritykseen tms. joka tarjoaa töitä tai lähetän työnantajataholle CV:n.
B Arvioin hakemuksen ja mukautan esitelmäni sen mukaisesti.
C Saan tietoa työpaikasta ja päivitän CV:ni.
66. Jos asut uudessa ympäristössä (ja ajattelet uutta työpaikkaa), pystytkö edelleen pitämään
toiveistasi kiinni?
A Pystyn puhumaan selkeästi siitä, mitä haluan tehdä.
B Minulla on ajatuksia siitä, mitä haluan tehdä.
C Pystyn aktiivisesti pitämään kiinni toiveistani siitä, mitä haluan tehdä.

67. Järjestämäsi juhlat ovat ohi. On myöhäistä ja katu on sotkussa. Haluat mennä nukkumaan,
mutta sinun täytyisi siivota. Mitä teet?
A Siivoan kaiken itsekseni, koska en voi luottaa ystäviini.
B Pyydän ystäviäni auttamaan minua kadun siivoamisessa. Saamme tehtyä asian
nopeammin yhteistyössä.
C Kehotan ystäviäni siivoamaan kadun ja jaan heille tehtäviä (roskakorit, lakaisu yms.).
68. Jos haluat mennä Työvoimatoimistoon, kuinka toimit?
A Yritän etukäteen selvittää, ketkä saavat käyttää palveluita ja mitä erilaisia palveluja he
tarjoavat.
B Yritän löytää minua eniten kiinnostavat Työvoimatoimiston palvelut ja arvioin, ovatko
ne minulle sopivia.
C Etsin Työvoimatoimiston osoitteen ja aukioloajat.
69. Jos menet työhaastatteluun nykyisessä kotimaassasi, kuinka itsevarmaksi tunnet olosi?
A Koska olen mielestäni hyvä ehdokas, kerron yksityiskohtaisesti vahvuuksistani ja
erityisesti sellaisista, joista on hyötyä tässä työssä.
B Olen hermostunut ja luulen, ettei minulla ole vaadittuja kompetensseja.
C Uskon pystyväni kehittämään tätä työtä, sillä olen työskennellyt vastaavassa työssä
aikaisemminkin.
70. Kun olet osa yhteistä projektia (esimerkiksi perhe‐elämässä), kuinka huolehdit itsestäsi?
A Tiedostan tarpeeni, kun olen väsynyt huolehtimaan muista ja muiden tarpeista.
B Tiedostan tarpeeni useimmiten ja kiinnitän niihin huomiota sitten, kun tehtäväni
(perhe) on suoritettu.
C Olen useimmiten tietoinen tarpeistani ja toiveistani (viestintä, neuvottelu) ja myös
omistaudun niille.
71. Kun sinun tulee suorittaa sellainen tehtävä, joka muistuttaa sinua jostain sellaisesta asiasta,
jonka olet kokenut aikaisemmin jossain muussa yhteydessä, kuinka etenet?
A Vertailen tilannetta ja kontekstia ajatellen samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia; päätän
sitten, kuinka siirrän aikaisemmin käyttämäni strategiani uuteen tilanteeseen.
B Yritän käyttää strategiaani, joka toimi aikaisemmissa kokemuksissani ja toivon, että se
toimii myös uudessa kontekstissa.
C Yritän suorittaa uudet tehtävät itsenäisesti käyttäen hyväksi aikaisempia kokemuksiani
toisessa kontekstissa.
72. Kuinka mukaudut johonkin tilanteeseen siirtyessäsi toiseen sosiaaliseen ympäristöön?
A Näen erilaiset sosiaaliset ympäristöt samankaltaisina, mutten voi mukautua niihin
samalla tavoin.
B Mukaudun ainoastaan yhteen sosiaaliseen ympäristöön kerrallaan ja koen toisen
ympäristön outona.
C Tunnen oloni kotoisaksi molemmissa sosiaalisissa ympäristöissä ja olen molemmissa
myös ”kuin kotonani” riippuen kummassa paikassa olen.
73. Jotakin odottamatonta tapahtuu ja sinun täytyy päättää, mitä teet, eli mitä teet?
A Olen lamaantunut, enkä tiedä, mitä tehdä.
B Mietin sitä myöhemmin.
C Mietin asiaa ja teen päätöksen mahdollisimman nopeasti.

74. Sinun täytyy kirjoittaa kirje vieraalla kielellä (ei äidinkielelläsi tai nykyisen asuinmaan kie‐
lellä).
A Pystyn kirjoittamaan muutaman sanan tai lauseen, vaan en monta.
B Pystyn kirjoittamaan hyvin tällä kielellä.
C Pyydän apua samasta maasta muuttaneelta naiselta, koska minun on vaikeata
kirjoittaa tällä kielellä

Tukimateriaalia ohjaajille: “Jokaisessa kysymyksessä arvioitavat osaamisen osa‐alueet”
Alla oleva taulukko kuvailee kussakin kysymyksessä arvioitavia kompetenssien osa‐alueita ja
kompetenssien eri tasoja. Tämän taulukon avulla ohjaajan on helpompi tulkita vastauksia,
samoin kuin se voi auttaa ymmärtämään paremmin kysymyksiä ja eri vastausvaihtoehtoja.

1.VIESTINTÄ
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET
Halukkuus ke‐
hittää aktiivista
kuuntelua.

ASENTEET

TAIDOT

Motivoitunut
oppimaan uutta
kieltä/uusia kieliä

Suullinen
viestintä äi‐
dinkielellä,
nykyisen
asuinmaan
kielellä tai muulla
kielellä erilaisissa
tilanteissa maa‐
hanmuuttajien ja
kantasuo‐
malaisten kes‐
kuudessa koti‐ ja
nykyisessä
asuinmaassaan
eri tarkoituksissa
mukauttaen
kieltään kunkin
viestintätilanteen
mukaisesti.

TASOT
Matala

Keskitaso

Korkea

Osaksi halukas.

Halukas ja omis‐
tautunut aktiiviseen
kuunteluun.

A

B

C

Välttää
viestimistä ja
viestintätaitoj
ensa
kehittämistä.

Yrittää käyttää
joitain sanoja ja
fraaseja.

B

C

Haluton.
48

57

42

Ei kykene
sopeuttamaan
kieltään eri
tilanteisiin.

B
21
(sisältää
suullisen ja
kirjallisen
viestinnän
nykyisen
asuinmaan
kielellä)

20

Perustaidot
viestiä
nykyisen
asuinmaan
kielellä
suullisesti ja
kirjallisesti.

Kykenee osit‐
tain sopeutta‐
maan kieltään
eri tilanteisiin,
mutta kokee
olonsa epävar‐
maksi.
A
Kykenee
riittävään
viestintään
nykyisen
asuinmaan
kielellä niin
suullisesti kuin
kirjallisestikin.

B

A

Kykenee
viestimään
vain sellaisten
henkilöiden
kanssa, jotka
puhuvat toista
kieltä (ei
äidinkieltä tai
nykyisen
asuinmaansa
kieltä)
elehtien tai
käyttämällä

Kykenee lyhy‐
een
perusviestintää
n ihmisten
kanssa käyttäen
vierasta kieltä
(joka ei siis oma
äidinkieli tai ny‐
kyisen asuin‐
maan kieli)

Yrittää aktiivisesti
ilmaista itseään
uudella kielellä.

A
Kykenee käyttä‐
mään kieltään eri
tilanteissa ja stra‐
tegisessa suunnit‐
telussa.

C
Kykenee viestimään
hyvin nykyisen
asuinmaan kielellä
suullisesti ja
kirjallisesti sekä
hyödyntämään
laajasti kulttuurien
tuntemustaan.
C
Kykenee sujuvaan
suulliseen ja kir‐
jalliseen keskus‐
teluun vieraalla
kielellä (joka ei siis
oma äidinkieli tai
nykyisen
asuinmaan kieli)

63

kolmatta
yhteistä kieltä.

Kirjallinen
viestintä äi‐
dinkielellä,
isäntämaan
kielellä useissa
erilaisissa tilan‐
teissa, maa‐
hanmuuttajien ja
kantasuo‐
malaisten kanssa
koti‐ ja
nykyisessä
asuinmaassa
erilaisissa tar‐
koituksissa
mukauttaen
kieltään kuhunkin
viestintätilantee‐
seen.

22

74

21
(sisältää
suullisen ja
kirjallisen
viestinnän
nykyisen
asuinmaan
kielellä)

A

B

Ei kykene
kirjoittamaan
äidinkielellään

Pystyy kirjoit‐
tamaan osittain
äidinkielellään.

C

A

Ei kykene
kirjoittamaan
vieraalla
kielellä (ei
äidin‐
kieli/nykyisen
asuinmaan
kieli)

Kykenee osit‐
tain kirjoitta‐
maan vieraalla
kielellä
(ei äidinkieli
/nykyisen
asuinmaan kieli)

C

A

Kykenee
perustason
suulliseen
viestintään
nykyisen
asuinmaan
kielellä.

B
Kirjallisen tiedon
etsiminen ja
käsitteleminen ja
tiedon
järjestäminen
johdonmukaisesti
sisällön
huomioon ot‐
taen.
Kohtelee kans‐
saihmisiään
kunnioituksella ja
edistää luot‐
tamuksellista
ilmapiiriä sekä
ajatusten vaih‐
tamista keske‐
nään.
Käyttää
epävirallisen op‐
pimisen keinoja
parantaakseen
kielellisiä kompe‐
tenssejaan.

26

Ei kykene
lukemaan tai
tunnistamaan
oleellista
tietoa kielellä,
jota osaa
sujuvimmin.
C
Alhainen kyky
edistää
ajatusten
vaihtamista.

Kykenee
riittävään
viestintään
nykyisen
asuinmaan
kielellä niin
suullisesti kuin
kirjallisestikin.
A
Kykenee luke‐
maan ja löytä‐
mään tärkeät
viestit sisällöt
kielellä, jota
osaa sujuvim‐
min.
A
Keskitasoinen
kyky edistää
ajatusten vaih‐
tamista.

C
Pystyy kirjoitta‐
maan hyvin äidin‐
kielellään.
B
Kykenee hyvin
kirjoittamaan
vieraalla kielellä
(ei äidinkieli
/nykyisen asuin‐
maan kieli)

B
Kykenee
kommunikoimaan
hyvin nykyisen
asuinmaan kielellä
suullisesti ja
kirjallisesti
hyödyntäen
kulttuurien
tuntemustaan.
C
Kykenee tuomaan
esille itseään sillä
kielellä, jota osaa
sujuvimmin ja
omaa tiedonkäyt‐
töstrategiaansa.
B
Korkea kyky edistää
ajatusten
vaihtamista.

35

27

A

B

Kykenee
oppimaan
uutta kieltä
osallistumalla
kursseille.

Kykenee saavut‐
tamaan perus‐
kielitaidot uu‐
desta kielestä
kuuntelemalla
ihmisiä ja seu‐
raamalla media,

C

Kykenee täysin
oppimaan uuden
kielen kuuntele‐
malla ja lukemalla
(sanomalehdet, tv
jne.)

64

puhumalla ih‐
misille ja luke‐
malla sanoma‐
lehtiä sekä
kirjoja.
B

A

C

2. MATEMAATTINEN OSAAMINEN
OSAAMISEN OSA‐ALUEET

KYSYMYS

TASOT
Matala

Ymmärtää
numerot ja niiden
käytön, sekä osaa
soveltaa ma‐
temaattisia
tietojaan ja
taitojaan.
TAIDOT

Ei pysty
laskutoi‐
mituksiin.
41

Rahan käsittely
arkielämässä.

34

Keskitaso
Pystyy
summittaisesti
arvioimaan
lukumääriä.

Korkea
Pystyy laskemaan
yhteen summia.

A

B

C

Pystyy
kertomaan,
kuinka paljon
hänellä tai per‐
heellään on
tuloja.

Pystyy
arvioimaan
rahalliset
varansa ottaen
huomioon
taloudellisen
tilanteensa ja
tarpeensa.

Pystyy käyttämään
rahojaan taloudel‐
lisen tilanteensa ja
tarpeensa huomi‐
oon ottaen.

A

C

B

3. DIGITAALISET TAIDOT
OSAAMISEN OSA‐ALUEET

KYSYMYS

TASOT
Matala

ASENTEET

TAIDOT

Uteliaisuus,
avoimuus
muutoksille.

Tunnistaa oikeat
tietotekniikan
työkalut, joita
käyttää
tavoitteidensa
saavuttamiseksi.

50

29

Keskitaso

Korkea

Pientä
uteliaisuutta
tietotekniikka
a kohtaan.

Hyväksyy
tietotekniikan
väistämättömän
ä osana
elämäänsä.

Etsii viimeisimmät
tietotekniikan
uutiset ja käyttää
niitä hyväkseen
arkielämässään.

C

B

A

Ei käytä
lainkaan/juuri
kaan
tietoteknisiä
välineitä.

Etsii ja vaihtaa
tietoja
henkilökohtaista
tietotekniikan
käyttöä varten.

Vaihtaa ja yhdistää
tietoteknisiä tietoja
arkielämässään
optimoidakseen
siitä saadun hyödyn
ja tulokset.

C

B

A

65

4. NYKYISEN ASUINMAAN TUNTEMUS JA PALVELUIDEN KÄYTTÖ
OSAAMISEN OSA‐ALUEET

KYSYMYS

TASOT
Matala

Tunnistaa
tarvittavat tiedot
liittyen tiettyihin
elämäntilanteisiin
nykyisessä
asuinmaassaan.

TAIDOT

Keskitaso

Korkea

Pystyy tunnis‐
tamaan tarvit‐
tavat tiedot ja
osaa etsiä niitä.

Pystyy tunnis‐
tamaan tarvit‐
tavat tiedot,
osaa etsiä niitä
ja ottaa myös
yhteyttä tarvit‐
semiinsa tahoi‐
hin.

B

A

C

Ei osaa
määritellä
henkilökohtaisia
tarpeitaan käyt‐
täessään pal‐
veluja.

On epävarma
määritellessään
tarpeitaan
palveluja käyt‐
täessään.

Kykenee ana‐
lysoimaan hen‐
kilökohtaisia
tarpeitaan en‐
nen palvelujen
käyttöä.

A

B

C

Pystyy tunnis‐
tamaan tarvit‐
tavat tiedot,
muttei osaa
etsiä niitä.
64

Etsii tarvittavaa
tietoa palveluista.
Käyttää palveluja
henkilökohtaisten
tarpeidensa
mukaisesti.

58

5. TYÖN‐ JA TIEDONHAKU
OSAAMISEN OSA‐ALUEET

KYSYMYS

TASOT
Matala

Käyttää
tarkoituksenmukaisia
keinoja.

65

Käyttää
yksittäisiä
keinoja.
A

Ymmärtää,
mikä/millainen tietoa
on ensisijaista tai
oleellisinta.

Etsii
perustietoa.
68
C

TAIDOT

Arvioi tietoja ja tekee
päätöksiä ottaen
huomioon oman
elämänsä ja
työnhakunsa
tavoitteet.

Käyttää tietoa.

Keskitaso
Käyttää aina
ajan tasalla
olevia keinoja.
C
Ymmärtää
yhteydet
erilaisten
tietojen välillä.
A
Etsii tietoa ja
päivittää
tietojaan ja
tietämystään.

43

B

C

Korkea
Rakentaa itselle
tarkoituksenmu
kaisia keinoja.
B
Löytää tiedosta
tärkeimmät
pääkohdat ja
yleiskuvan.
B
Etsii tietoa ja
arvioi, ovatko
ne tehokkaita
tai
tarkoituksen‐
mukaisia omien
päämääriensä
saavuttamiselle
.
A

66

6. KANSALAISTAIDOT
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET
Perustietous poliitti‐
sesta järjestelmästä,
instituutioista ja
oleellisista kansa‐
laisosallistumisen
tavoista.

TASOT
Matala

Keskitaso

Ei tietoa nykyisen
asuinmaansa
poliittisista asi‐
oista.

Suppea tietämys
ja epävarmuus
nykyisen asuin‐
maansa poliitti‐
sista asioista.

A

C

B

Ei osoita lain‐
kaan/hyvin vähän
tietämystä omista
oikeuksistaan.

Jotain tietoa
omista oikeuksis‐
taan, muttei
osaa hyödyntää
tietojaan käy‐
tännössä.

Riittävästi tietoa
omista oikeuksis‐
taan ja osaa
myös hyödyntää
tietojaan.

B

C

A

Tunnistaa yhteis‐
kunnallisen toi‐
minnan päämää‐
rät ja osallistuu
jollain tavoin
toimintaan osoit‐
taen solidaari‐
suutta.

Tunnistaa yh‐
teiskunnallisen
toiminnan pää‐
määrät ja osallis‐
tuu aktiiviseksi
toimintaan,
osoittaen kunni‐
oitusta asioita
kohtaan ja osoit‐
taa solidaari‐
suutta.

B

A

C

Osoittaa vähän
luottamusta de‐
mokraattisiin
toimintamalleihin.

Tunnistaa ja
kunnioittaa de‐
mokraattisia
toimintamalleja,
muttei ole täysin
omistautunut
toimintaan.

Kunnioittaa de‐
mokraattisia
toimintamalleja
ja osallistuu
toimintaan pyr‐
kien paranta‐
maan paikallis‐
yhteisön asioita.

B

C

A

28

Korkea
Hyvä tietämys
nykyisen asuin‐
maansa poliitti‐
sista asioista.

TIETO
Tieto oikeuksista,
vapauksista ja vel‐
voitteista nykyisessä
kotimaassaan.

19

Oikeuksiensa hyö‐
dyntäminen.

Tunnistaa yhtei‐
sön toiminnan
yhteiskunnalliset
päämäärät, mut‐
tei itse osallistu
toimintaan.

Tekee julkista yh‐
teistyötä solidaari‐
suuden ja kunnioi‐
tuksen näkökul‐
masta.

TAIDOT

Osallistuu toimintoi‐
hin paikallisessa
yhteisössä ollen
kriittinen ja etsien
yhteistä hyvää sekä
pyrkii asioiden pa‐
rantamiseen.

Osallistuu ja toimii
paikallisyhteisössä
ollen kriittinen, etsii
ratkaisuja yhteisen
hyvän saavuttami‐
seksi yrittäen tehdä
asioihin parannusta.

49

23

67

7.MUUTOSTEN HALLINTA
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET
Kehittää
sopeutumis‐
strategioita:
mahdollisuuksia
muokata
olemassa olevia
kuvioita ja
mukauttaa
käyttäytymistä
uusissa
konteksteissa ja
vaihtuvissa tilan‐
teissa.

TAIDOT

Avomielisyys,
muiden ideoiden
hyväksyminen:
kyky muodostaa
erilaisia
tietoisuus‐
suhteita, asettaa
uusia kysymyksiä
ja vastauksia.

TASOT
Matala

Keskitaso

Korkea

Hyväksyy toisten
ihmisten stra‐
tegiat ilman oman
asemansa miet‐
timistä.

Käy läpi olemassa
olevia
mahdollisuuk‐
siaan ja valitsee
niistä aktiivisesti
yhden.

Kehittää omia
strategioitaan
sopimaan yhteen
päämääriensä
kanssa.

B

C

A

Tiedostaa muu‐
tostarpeet. Hie‐
man muutos‐
vastaisuutta,
mutta hyväksyy
niiden tekemisen.

Osoittaa positii‐
vista asennetta
muutoksia koh‐
taan: muutos on
mahdollisuus.

A

B

59

Osoittaa nega‐
tiivista asennetta
muutoksia ja
muiden ideoita
kohtaan.

30

Uusien
tilanteiden
arvioiminen,
muutostarpeiden
tiedostaminen ja
uusista tilanteista
saadun palaut‐
teen arvioiminen.

C

8. ITSELUOTTAMUS
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

TAIDOT

Tunnistaa
kykynsä ja
voimavaransa,
joita käyttää eri‐
laisissa konteks‐
teissa nykyisessä
kotimaassaan.
Kohdata heikkou‐
tensa.
Hyväksyä kritiikki

TASOT
Matala

69

Tunnistaa har‐
vemmin aikai‐
semmassa elä‐
mässään kehitet‐
tyjä taitojaan.
B

51

Kieltäytyy koh‐
taamasta omia
heikkouksiaan.

Keskitaso
Arvostaa
taitojaan, mutta
on vaikeuksia
ilmaista niitä.
C
Vastahakoisuus
kohdata omia
heikkouksiaan.

Korkea
Tunnistaa ja osaa
hyödyntää
taitojaan saa‐
dakseen sen,
mitä haluaa.
A
Kykenee koh‐
taamaan omat
heikkoutensa ja
toiminaan sen

68

mukaisesti.

rakentavalla ta‐
valla.

A
Kyetä
yleistämään
strategiansa,
kuinka käyttää
kykyjään uusissa
tilanteissa.

Ratkaisee tilan‐
teen perinteisellä
tavallaan.
44

C

B

Kohtaa tilanteen ja
ratkaisee sen saata‐
villa olevien
keinojen avulla
osoittaen jonkin
verran itseluot‐
tamusta.

Etsii aktiivisesti
uusia tilanteita
kykyjensä pohjalta
ja osoittaa moti‐
vaatiotaan oppia.

A

B

C

9. ITSENÄINEN TOIMINTA
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET
Toimia päättäväi‐
sesti ja varmana
itsestään.

18

Matala

Keskitaso

Toimiessaan ta‐
pana luottaa mui‐
den ihmisten mie‐
lipiteisiin.

Osoittaa epävar‐
muutta kun toimii
itsekseen.

A

C

B

Siirtää päätöksen‐
tekoa.

Pystyy
hyväksymään
sen, että hänen
on itse tehtävä
päätöksiä ja myös
tekee niin.

B

C

Vaikeuksia päät‐
tää asioita itse.

Päättää asioista
itse.

TAIDOT

TASOT

73

A

Korkea
Kyvykäs
toimimaan
itsekseen.

10. ITSETUNTEMUS
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

ASENTEET

TAIDOT

Tietoinen
arvoistaan ja
toiveistaan
sekä kunnioitus
niitä kohtaan.
Puhuu
rajoitteistaan ja
heikkouksistaan
sekä myös
puolustaa niitä.

TASOT
Matala

66

17

Epämääräiset
tuntemukset siitä,
mitä hän haluaa.

Keskitaso
Tietää, mitä
haluaa ja pystyy
myös puhumaan
siitä.

Korkea
Seisoo aktiivisesti
tahtonsa takana
ja yrittää myös
ymmärtää sen.

B

A

C

Yrittää peitellä
rajoitteitaan ja
pyrkii täyttämään
muiden
odotuksia.

Näyttää rajoit‐
teensa uudessa
ympäristössä
pienin varauksin.

Viestii ja tuo
esille rajoitteensa
aktiivisesti, myös
uudessa ympäris‐
tössä.

C

A

B

69

Puhuu
tarpeistaan ja
pitää niistä
kiinni, kuten
myös tulevai‐
suuden
suunnitel‐
mistaan.

Keskittyy muiden
tarpeisiin ja
suunnitelmiin
uudessa ympä‐
ristössä.

31

Ilmaisee tar‐
peensa pienin
varauksin uu‐
dessa ympäris‐
tössä.

C

A

Ilmaisee ja tuo
esille kiinnostuk‐
sen kohteensa
aktiivisesti myös
uudessa ympäris‐
tössä.
B

11. ALOITEKYKY
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET
Valmius ottaa
haas‐
teita/riskejä.

TASOT
Matala

Keskitaso

Korkea

Pyrkii ennakoi‐
maan riskejä ja
toimii sen mukai‐
sesti.

Tekee syvällisiä
riskianalyysejä ja
ottaa riskejä tie‐
toisesti.

A

B

On passiivinen,
mutta pyytää
muilta apua tilan‐
teen ratkaisemi‐
seksi.

Taistelee
ongelmia vastaan
aktiivisesti ja
systemaattisesti.

A

C

B

Luodessaan
projektia kokee
vaikeaksi tehdä itse
päätöksiä.

Luodessaan pro‐
jektia pystyy
tekemään joitain
päätöksiä, mutta
tarvitsee niille
hyväksyntää
muilta.

Luodessaan pro‐
jektia pystyy itse
tekemään kaikki
päätökset.

B

A

C

Pyrkii välttämään
riskejä.
52
C

ASENTEET

TAIDOT

Aktiivinen
asenne ottaa
vastaan
haasteita.

Suunnitella
toimintaa tai
projekti
saavuttaakseen
haluttuja
päämääriä.

On passiivinen ja
odottaa ratkaisua
ilman omaa
toimintaa.

7

60

Tekee
päätöksensä
itsenäisesti.

12. VASTUULLISUUS
OSAAMISEN OSA‐ALUEET

KYSYMYS

TASOT
Matala

TAIDOT

Keskittyy aktiivi‐
sesti omiin
tarpeisiinsa ja
itsensä

70

Tiedostaa tar‐
peensa ainoas‐
taan kärsiessään
jostain asiasta.

Keskitaso
Tiedostaa tar‐
peensa, muttei
aseta niitä etusi‐
jalle.

Korkea
Tiedostaa tar‐
peensa ja omis‐
tautuu niille aktii‐
visesti.

70

kehittämiseen.

A

B

C

Toimii luotetta‐
vasti yleisissä
projekteissa.

Asettaa omat
tarpeensa muiden
edelle.

Asettaa omat tar‐
peensa muita
edelle sääntöjen ja
sopimusten puit‐
teissa.

Ottaa vastuun
niin omista, mui‐
den, kuin koko
projektinkin
tarpeista.

B

C

A

16

13. PITKÄJÄNTEISYYS JA LANNISTUMATTOMUUS
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

ASENTEET

TASOT
Matala

Halukkuus oppia asi‐
oita kaikissa muodois‐
saan ja konteksteis‐
saan.

6

Hän oppii
ensikäden
kokemuksen
kautta.
A

TAIDOT

Mobilisoi omia
suojautumistekijöi‐
tään (kognitiiviset
kapasiteetit, selviyty‐
minen, kotiympäristö,
perheverkostot, orga‐
nisaatiot yms.)

15

Hän kohtaa
tapahtumat
yritysten ja
virheiden
kautta.

C

Keskitaso
Hän uppoutuu
kokemuksiin,
jotka eivät
välttämättä ole
hänen omiaan.
B
Hän valitsee
sopivimmat
toiminnot.

A

Korkea
Hän oppii uutta
tapahtumista ja
kokemuksista.

C
Hän aktivoi
positiivisen
reaktion
saavuttaakseen
tavoitteensa
uudelleen.

B

14. TIEDON ANALYSOINTI JA YHDISTELY
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

TASOT
Matala
Kerää tietoa
informaalista
kontekstista.

Kerää tietoa

14

A
TAIDOT
Erottelee ele‐
menttejä toisistaan
ja yhdistelee tär‐
keimpiä tietoja.

53

Keskittyy
pääele‐
mentteihin
puheissa,
dokumen‐
teissa jne.
A

Keskitaso
Kerää tietoa
erilaisten
materiaalien ja
kokemusten
kautta.
B
Yhdistelee
tietoa
tarkoitusten
mukaisesti.

B

Korkea
Kerää tietoa
monimutkaisista
kokonaisuuksista
ja valitsee sieltä
itselleen sopi‐
vimmat.
C
Tunnistaa sisäiset
elementit ja
tiedon
potentiaalisen
arvon.
C
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15.ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

TASOT
Matala

Suunnittelee
toimintoja ottaen
huomioon deadlinen
ja aikataulun.

32

TAIDOT

Keskitaso

Korkea

Työskentelee
jo olemassa
olevien
voimavarojen
sa varassa

Suunnittelee ja
organisoi
deadlinet yms.
jo etukäteen.

Koordinoi
toimintoja ja tekee
suunnitelmia,
joilla pyrkii
optimoimaan
tulokset.

A

B

C

Tekee
työsuunnitel
man.

Ajankäytön tehokas
hallitseminen.

Saavuttaa
päämäärät
nopeasti.

13
A

C

Järjestää
uudelleen tehtävät
uusien
päämäärien
mukaisesti.
B

16. TUNNEJOHTAMINEN
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET
Tunteiden
kontrolloiminen
hallitseminen.

TASOT
Matala

61
ja

Pystyy
tunnistamaan
tunteensa,
muttei
kontrolloimaa
n niitä.
C

Stressaaviin tilanteisiin
reagoiminen.

5

TAIDOT

Aistia ja tunnistaa
muiden tunteet.

45

Kykenee
huomaamaan/
nostamaan
esille kriittisen
tilanteen.

Keskitaso
Kontrolloi
tunteensa.

A
Tunnistaa
vaikean
tilanteen ja
kehittää
strategiansa
lyhyellä
aikavälillä,
vaan ei
välttämättä
itsenäisesti.

Korkea
Hallitsee tunteensa
käyttämällä niitä
oikein
päämääriensä
saavuttamiseksi.
B
Kohdatessaan
vaikean tilanteen
suunnittelee
pidemmän/pitkän
aikavälin
strategian.

A

C

B

Tuntee/tunnis
taa muiden
tunteet.

Tunnistaa
piilossakin
olevat tunteet.

Tukee muita hallit‐
semaan tunteitaan.

C

B

A
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17. TIIMITYÖ JA YHTEISTYÖ
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

ASENTEET

TASOT
Matala

Halukkuus hyväksyä
ryhmän yhteiset
päämäärät ja toimia
niiden saavuttami‐
seksi.

Jakaa vastuualueita
ja tehtäviä jäsenten
kesken ja ottaa
myös itse osan teh‐
tävistä hoitaakseen.

Keskitaso

Korkea

Haluton
hyväksymään
yhteisiä
päämääriä.

Vastahakoine
n
hyväksymään
yleisiä
päämääriä ja
eriäviä asen‐
teita.

Halukas
hyväksymään
yhteiset päämäärät
ja toimii niiden
mukaisesti.

C

A

B

Oletettavasti
ei halua osal‐
listua minkään
tehtävän ja‐
koon.

Valvoo yhteis‐
työtä ilman
toi‐
mintastrategia
a tai
tehtäväjakoa.

Kykenee
valvomaan ja
jakamaan tehtäviä
ryhmäläistensä
kesken, jotta
yhteiset tavoitteet
saataisiin tehok‐
kaasti toteutu‐
maan.

A

B

C

12

67

TAIDOT

Valvoa ryhmä‐
toimintaa tiimin
yhteisen päämäärän
saavuttamiseksi.

33

Välttelee yh‐
teistyötä.

B

Kykenee
yhteistyöhön.

A

Kykenee johta‐
maan/valvomaan
yhteistyötä.
C

18. VALMIUS TARTTUA MAHDOLLISUUKSIIN
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

TASOT
Matala

Pystyy hyötymään
odottamattomista
muutoksista (yllättävä
tieto, tapahtuma tai
kontakti).

54

TAIDOT
Keskittyy uhkien sijaan
mahdollisuuksiin.
36

Keskitaso

Korkea

Huomaa mah‐
dollisuudet,
mutta jättää
asian muille.

Huomaa mah‐
dollisuudet ja
yrittää
mukautua
niihin.

Huomaa mahdolli‐
suudet ja yrittää
mukauttaa ne
omiin tarpeisiinsa
ja toiveisiinsa.

C

A

B

On varuillaan,
mutta utelias.

On optimistinen ja
kiinnittää
huomionsa
mahdollisuuksiin.

C

B

On varuillaan
ja keskittyy
mahdollisiin
uhkiin.
A

19. NEUVOTTELU JA KONFLIKTINHALLINTA

73

OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

Matala

Muiden tarpeiden ja
tunteiden kuun‐
teleminen ja em‐
paattinen suhtau‐
tuminen niihin.

38

Rakentavan palaut‐
teen antaminen.

62

TAIDOT

TASOT

Erilaisten intressien
käsitteleminen
tasapainoisesti.
4

Hetkittäisen stressin
kokeminen ja
yhteyksien ylläpi‐
täminen.

Keskittyy it‐
seensä ja
yrittää tuoda
esille omia
ajatuksiaan.

Keskitaso
Keskittyy mui‐
hin ihmisiin.

Korkea
Keskittyy toiseen
ihmiseen ja varmis‐
taa, että hän tulee
oikein ymmärre‐
tyksi.

B

A

C

Kertoo
toiselle, mitä
hänestä
ajattelee
(vält‐
telemättä
mahdollisia
syyttelyjä ja
yleistyksiä).

Kertoo konk‐
reettisista ha‐
vainnoistaan ja
henkilökohtai‐
sista tunteistaan
ilman yleistä‐
mistä.

Kertoo konkreetti‐
sista havainnois‐
taan ja henkilökoh‐
taisista tunteistaan
toivoen ihmissuh‐
teen alka‐
mista/jatkumista.

C

B

A

Hyväksyy
toisten
asemat
pohtimatta
heidän
intressejään.

Puolustaa omia
intressejään
eikä ajattele
toisten asemaa.

B

A

C

Keskeyttää
yhteydenpid
on kaikkiin
osapuoliin
kadotakseen
tilanteesta.

Pyrkii saamaan
hyväksynnän
pienelle aika‐
lisälle miettiäk‐
seen oikeaa
asemaansa
/paikkaansa
/puoltansa
stressiä aiheut‐
tavassa tilan‐
teessa.

Ei lopeta yhtey‐
denpitoaan, vaan
viestii huolellisesti
tarkastellen
vastakkaisten
puolten tarpeita.

C

B

A

55

Miettii omia ja
muiden intressejä
ja yrittää löytää
tasapainoisen rat‐
kaisun.

20. HYÖDYLLISTEN SUHTEIDEN LUOMINEN
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

TAIDOT

Keskustelujen
aloittaminen ja
puhuminen, muiden
kuunteleminen
huolellisesta.

TASOT
Matala

46

Kuuntelee
hiljaa, mitä
muut
puhuvat.
A

Keskitaso
Herättelee
kiinnostusta ja
aktivoi
keskustelua
asiaa kohtaan.
C

Korkea
Aktivoi kommuni‐
koivaan tilantee‐
seen.

B

74

Huolellinen
ihmissuhteistaan
huolehtiminen ja
ylläpitäminen.

Kykeneväisyys
itsensä/potentiaalinsa
esille tuomiseen
erilaisissa tilanteissa.

Pitää yllä jopa
epämuodollis
ia kontakteja.

Luo hyviä
ihmissuhteita
oman ryhmänsä
sisällä ja sen
ulkopuolella.

C

A

B

Tietää, kuinka
esitellä
muutamia
näkökulmia
asiaan
liittyen.

Osoittaa kykyjä
kertoa omista
taidoistaan
muille.

Kykenee näyttä‐
mään potentiaa‐
linsa missä tahansa
kontekstissa.

C

B

A

10

37

Luo ihmissuhteita,
jotka auttavat
kehittämään uusia
ja parempia
mahdollisuuksia.

21. SUUNNITTELUKYKY
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

TASOT
Matala

Tulevaisuuden
hahmottaminen
elämän eri osa‐alu‐
eista käsin (henkilö‐
kohtainen, perhe,
yhteiskunnallinen,
työ)

56

Toimintojen, aika‐
taulujen ja
voimavarojen
määritteleminen
päämäärien ja
intressien kohteiden
toteuttamiseksi.

3

TAIDOT

Keskitaso

Korkea

Kyvytön
kuvittele‐
maan/hahm
ottamaan
tulevaisuut‐
taan.

Osoittaa rajoit‐
tunutta kykyä
kuvitella/hah‐
mottaa tulevai‐
suuttaan.

Kykenee kuvittele‐
maan/hahmottama
an tulevaisuutensa.

B

A

C

Toimii ilman
suun‐
nittelua.

B

Toimii jonkun‐
laisen suunni‐
telman mukai‐
sesti.
C

Suunnittelee
huolellisesti
tehtävät ja sen
suorittamisen
vaiheet.
A

22. KULTTUURIENVÄLINEN KOMPETENSSI
OSAAMISEN OSA‐ALUEET

KYSYMYS

TASOT
Matala

Nykyisen asuinmaan
kulttuuristen koodien
tulkitseminen.
TAIDOT

63

Ei tiedosta
kulttuurista
identi‐
teettiään
nykyisessä
asuin‐
maassa, eikä
osoita
kiinnostusta
tietää siitä.

Keskitaso
Tunnistaa
kulttuuriset
eroavaisuudet
ja kyselee niistä.

Korkea
Kehittää stra‐
tegioitaan tu‐
tustuakseen
kulttuurisiin
koodeihin.

75

A
Oman kotimaan ja
nykyisen asuinmaan
kulttuurien analy‐
soiminen, arvioimi‐
nen ja vertailu.

39

Osoittaa
kyvykkyyden
puutetta
analysoida,
arvioida tai
verrata
kulttuureja
keskenään.
A

Riittävien strate‐
gioiden käyttäminen
luoda kontakteja ja
kommunikoida
rakentavasti
nykyisessä asuin‐
maassaan asuvien
ihmisten kanssa,
jotka ovat lähtöisin
toisesta kulttuurista.

8

Alhainen
kyvykkyys
käyttää riit‐
täviä
strategioita
kom‐
munikoin‐
nissa.
B

C
Omaa joitain
kykyjä verrata
kulttuureja
toisiinsa.

B
Kykenee ana‐
lysoimaan,
arvioimaan ja
vertaamaan
kulttuureja
toisiinsa.

C
Kykenee
käyttämään
joitain
viestintästrategi
oitaan.

B
Kykenee luomaan
erilaisia
strategioita.

A

C

23. KAKSIKULTTUURISEN IDENTITEETIN HALLITSEMINEN
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET

Matala

Kahden kulttuurin
väliset siirtymiset ja
niihin mukautuminen.
2

TAIDOT

Erilaisten näkökulmien
ja arvojen
yhdistäminen (vas‐
takkaisuuksien
sietäminen).

TASOT
Keskitaso

Korkea

Huomaa
eroavai‐
suudet,
mutta kärsii
vastakkai‐
suuksista.

Huomaa erot ja
tunnistaa vain
yhden kulttuu‐
reista.

Kokee kuuluvansa
molempiin kult‐
tuureihin ja kokee
molempien olevan
osa itseään.

C

A

B

Tarve nähdä
toinen kult‐
tuureista
“oikeana”.

Kykenee
näkemään mo‐
lemmat kulttu‐
urit samanarvoi‐
sina, mutta on
vaikeuksia
sietää erilaisia
kulttuureja.

Kykenee helposti
sietämään vastak‐
kaisuuksia ja pitää
molempia kult‐
tuureita saman‐
arvoisina.

B

C

A

Mukautuu
ainoastaan
yhteen
sosiaaliseen
ympäris‐
töön.

Pitää erilaisia
sosiaalisia
ympäristöjä sa‐
manarvoisina,
muttei kykene
olemaan
tasapuolisesti
osana

11

Erilaisiin sosiaalisiin
ympäristöihin mu‐
kautuminen.
72

Molemmat sosi‐
aaliset ympäristöt
ovat tuttuja ja
kokee olonsa
kotoisaksi niissä.

76

molempia.

B

A

C

24. OPPIMAAN OPPIMINEN
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET
Parhaina pitämien ja
menestyksekkäiden
strategioiden
toteuttaminen
käytännössä.

Matala

47

Kuluttaa aikaansa
oppimiseen käyttäen
tarpeellista itsekuria.
9
TAIDOT

Muilta oppiminen
epämuodollisin
keinoin.

Tiedon ja taitojen
käyttäminen uusissa
konteksteissa.

TASOT

25

71

Keskitaso

Korkea

Käyttää
suositeltuja
oppimisen
strategioita
ilman
henkilö‐
kohtaista
mukautu‐
mista.

Käyttää suosi‐
teltuja oppimi‐
sen strategioita
mukautuen
niihin hieman.

Käyttää omia hen‐
kilökohtaisia
strategioitaan
menestyksekkään
oppimisen aikaan‐
saamiseksi.

B

C

A

Voi mennä
pitkiäkin
aikoja
tekemättä
mitään
oppimisensa
edistämi‐
seksi.

Varaa erityisesti
aikaa oppimi‐
selle, mutta
opiskelee aino‐
astaan silloin,
kun muuta teke‐
mistä ei ole.

C

B

Hyväksyy
oppimis‐
vaatimukset
ilman
muutoksia.

Yrittää oppia
muilta.

Priorisoi aikansa
siten, että aikaa
oppimiselle vara‐
taan ja välttäen
häiriötekijöitä.

A
Luo uusia strategi‐
oita samanlaisiin
tehtäviin.

A

C

B

Ei käytä
hyväkseen
aikaisempia
kokemuksi‐
aan tarttues‐
saan uusiin
tehtäviin.

Yrittää kopioida
aikaisempia
strategioitaan
uudessa
kontekstissa
ilman
asianmukaista
mukautumista.

Suunnittelee ja
siirtää aikaisempia
strategioitansa
uuteen kontekstiin
järkiperäisesti.

C

B

A
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25. TULKINTA JA ASIAYHTEYTEEN SIJOITTAMINEN
OSAAMISEN

KYSYMYS

OSA‐ALUEET
TAIDOT

TASOT
Matala

Tuomitsevan
käyttäytymisen
keskeyttäminen.
40

Pitää
etäisyyttä,
rajoittaa
mahdollisuu
ksia vaihtaa
ja vertailla
ajatuksia.
A

Erilaisten tulkintojen
hyväksyminen ja
ehdottaminen.

Etsii
teorioita ja
kokemuksia.
1

A
Erilaisten
tapahtumien
sovittaminen
annetussa tilassa ja
tiettynä ajankohtana.

24

Tunnistaa
tilanteet ja
erilaiset
kontekstit.
A

Keskitaso
Hyväksyy
erilaiset
näkökulmat.

B
Ymmärtää ja
käyttää tietoa,
teorioita ja
kokemuksia
kontekstin
mukaisesti.
C
Tulee toimeen
erilaisissa
konteksteissa ja
tilanteissa.
B

Korkea
Osaa laittaa
mielipiteet oikeaan
kontekstiin
tuomitsematta
niitä.

C
Arvioi tietoa,
teorioita ja
kokemuksia
pyrkien saamaan
niiden kautta uusia
ja erilaisia
tulkintoja.
B
Hallitsee tarpeet
annetussa
tilanteessa
järkevällä tavalla.
C

78

Moniste 2. Täytettävä lomake osallistujille
Täytä ensiksi toinen sarake, “vastaus”. Lisää sen jälkeen Monisteen 3 pisteet kolmanteen sa‐
rakkeeseen “Tulos (pisteet numeroina)”.
Kysymys

Vastaus
(A, B tai C)

Tulos
(pisteet numerona)

Kysymys

1

30

2

31

3

32

4

33

5

34

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

25

54

26

55

27

56

28

57

29

58

Vastaus
(A, B tai C)

Tulos
(pisteet numerona)
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Kysymys
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

80

Vastaus
(A, B tai C)

Tulos
(pisteet numeroina)

Moniste 3. Pisteytys vastauksille
Kysymys

A

B

C

Kompetenssi

Osaamisen osa‐alueet

1

1

3

2

Hyväksyy ja ehdottaa erilaisia tulkintoja.

2

2

3

1

3

3

1

2

Tulkinta ja asiayhteyteen
sijoittaminen
Kaksikulttuurisen identi‐
teetin hallinta
Suunnittelukyky

4

2

1

3

5

1

3

2

6

1

2

3

7

1

3

2

8

2

1

3

Kulttuurienvälinen kom‐
petenssi

9

3

2

1

Oppimaan oppiminen

10

2

3

1

11

3

1

2

12

2

3

1

Hyödyllisten suhteiden
luominen
Kaksikulttuurisen identi‐
teetin hallinta
Tiimityö ja yhteistyö

13

1

3

2

14

1

2

3

15

2

3

1

16

3

1

2

Vastuullisuus

17

2

3

1

Itsetuntemus

18

1

3

2

Itsenäinen toiminta

Neuvottelu ja kon‐
fliktinhallinta
Tunnejohtaminen
Pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus
Aloitekyky

Organisointi ja
johtaminen
Tiedon analysointi ja
yhdistely
Pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus

Kahden kulttuurin väliset siirtymiset ja
niihin mukautuminen.
Toimintojen, aikataulujen ja
voimavarojen määritteleminen
päämäärien ja intressien kohteiden
toteuttamiseksi.
Erilaisten intressien käsitteleminen tasa‐
painoisesti.
Stressaaviin tilanteisiin reagoiminen.
Halukkuus oppia asioita kaikissa muo‐
doissaan ja konteksteissaan.
Aktiivinen asenne ottaa vastaan haas‐
teita.
Riittävien strategioiden käyttäminen
luoda kontakteja ja viestiä rakentavasti
nykyisessä asuinmaassaan asuvien
ihmisten kanssa, jotka ovat lähtöisin
toisesta kulttuurista.
Kuluttaa aikaansa oppimiseen käyttäen
tarpeellista itsekuria.
Huolellinen hyödyllisistä ihmissuhteista
huolehtiminen ja niiden ylläpitäminen.
Erilaisten näkökulmien ja arvojen yhdis‐
täminen (vastakkaisuuksien sietäminen).
Halukkuus hyväksyä ryhmän yhteiset
päämäärät ja toimia niiden saavuttami‐
seksi.
Hallitsee aikaa tehokkaasti.
Kerää tietoa.
Mobilisoi omia suojautumistekijöitään
(kognitiiviset kapasiteetit, selviytyminen,
kotiympäristö, perheverkostot, organi‐
saatiot yms.)
Toimii luotettavasti yhteisissä projek‐
teissa.
Puhuu vahvuuksistaan ja heikkouksistaan
sekä myös puolustaa niitä.
Toimii päättäväisesti ja itsevarmasti.
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Kysymys

82

A B C Kompetenssi

Osaamisen osa‐alueet

19

3

1

2

Kansalaistaidot

20

1

2

3

Viestintä

21

2

1

3

Viestintä

22

2

3

1

Viestintä

23

3

1

2

Kansalaistaidot

24

1

2

3

25

1

3

2

Tulkinta ja
asiayhteyteen
sijoittaminen
Viestintä

Tieto oikeuksista, vapauksista ja vastuista nykyi‐
sessä kotimaassaan. Kyky hyödyntää oikeuksiaan.
Suullinen viestintä vierailla kielillä (ei äidinkielellä)
erilaisissa tilanteissa, maahanmuuttajien ja
kantasuomalaisten keskuudessa koti‐ ja nykyisessä
asuinmaassaan eri tarkoituksissa mukauttaen
kieltään kunkin viestintätilanteen mukaisesti.
Suullinen ja kirjallinen viestintä nykyisen
asuinmaan kielellä erilaisissa tilanteissa, maahan‐
muuttajien ja kantasuomalaisten keskuudessa koti‐
ja nykyisessä asuinmaassaan eri tarkoituksissa
mukauttaen kieltään kunkin viestintäitilanteen
mukaisesti.
Kirjallinen viestintä omalla äidinkielellään
maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten keskuu‐
dessa koti‐ ja nykyisessä asuinmaassaan eri tarkoi‐
tuksissa mukauttaen kieltään kunkin
viestintätilanteen mukaisesti.
Osallistuu ja toimii paikallisyhteisössä ollen kriitti‐
nen sekä etsien ratkaisuja yhteisen hyvään yrittäen
tehdä asioita paremmaksi.
Tapahtumien sovittaminen tiettyyn aikaan ja
paikkaan.

26

2

3

1

Viestintä

27

2

1

3

Viestintä

28

1

3

2

Kansalaistaidot

29

3

2

1

Digitaaliset taidot

30

2

3

1

Muutosten hal‐
linta

Oppia muilta epävirallisella ja kestävällä tavalla.
Kirjoitetun tiedon etsiminen ja käyttäminen sekä
järjestäminen koherentissa verbaalisessa ja/tai
kirjallisessa keskustelussa.
Käyttää epävirallista oppimista tapana parantaa
kielellisiä kompetenssejaan.
Perustietous poliittisesta järjestelmästä, instituuti‐
oista ja oleellisista kansalaisosallistumisen tavoista.
Tunnistaa oikeat tietotekniikan työkalut, joita
käyttää tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Avomielisyys, muiden ideoiden hyväksyminen:
kyky muodostaa erilaisia tietoisuussuhteita, aset‐
taa uusia kysymyksiä ja vastauksia.
Uusien tilanteiden arvioiminen, muutostarpeiden
tiedostaminen ja uusista tilanteista saadun palaut‐
teen arvioiminen.

Kysymys A B C Kompetenssi

Osaamisen osa‐alueet

31

2

3

1

Itsetuntemus

32

1

2

3

33

2

1

3

Organisointi ja
johtaminen
Tiimityö ja yhteistyö

34

1

3

2

35

1

2

3

36

1

3

2

37

3

2

1

38

2

1

3

39

1

3

2

40

1

2

3

41

1

2

3

Tulkinta ja
asiayhteyteen
sijoittaminen
Matemaattiset taidot

42

2

1

3

Viestintä

43

3

1

2

Työn‐ ja tiedonhaku

44

2

3

1

Itseluottamus

45

3

2

1

Tunnejohtaminen

46

1

3

2

47

3

1

2

48

1

2

3

Hyödyllistensuhteiden Keskustelujen aloittaminen ja puhuminen,
luominen
muiden kuunteleminen huolellisesti.
Oppimaan oppiminen Parhaina pitämien ja menestyksekkäiden
strategioiden toteuttaminen käytännössä.
Viestintä
Halukkuus kehittää aktiivisesti
kuuntelutaitoaan.

Matemaattinen
osaaminen
Viestintä

Valmius tarttua
mahdollisuuksiin
Hyödyllisten
suhteiden luominen
Neuvottelu ja
konfliktinhallinta
Kulttuurienvälinen
kompetenssi

Puhuu tarpeistaan ja pitää niistä kiinni, kuten
myös tulevaisuuden suunnitelmistaan.
Suunnittelee toimintoja ottaen huomioon
deadlinen ja aikataulun.
Valvoa ryhmätoimintaa tiimin yhteisen
päämäärän saavuttamiseksi.
Käsitellä rahaa jokapäiväisessä elämässä.
Kohtelee kanssaihmisiään kunnioituksella ja
edistää luottamuksellista ilmapiiriä sekä
ajatusten vaihtamista keskenään.
Keskittyy uhkien sijaan mahdollisuuksiin.
Kykeneväisyys itsensä esittelyyn erilaisissa
tilanteissa.
Muiden tarpeiden ja tunteiden kuunteleminen
ja niihin suhtautuminen empaattisesti.
Oman kotimaan ja nykyisen asuinmaan
kulttuurien analysoiminen, arvioiminen ja
vertailu.
Keskeyttää mahdolliset tuomitsemiset.

Ymmärtää numerot ja niiden käytön, sekä osaa
soveltaa matemaattisia tietojaan ja taitojaan.
Viestii suullisesti äidinkielellä, nykyisen
asuinmaan kielellä tai muulla kielellä erilaisissa
tilanteissa, maahanmuuttajien ja
kantasuomalaisten keskuudessa koti‐ ja
nykyisessä asuinmaassaan eri tarkoituksissa
mukauttaen kieltään kunkin viestintätilanteen
mukaisesti.
Arvioi tietoja ja tekee päätöksiä ottaen
huomioon oman elämänsä ja työnhaun
tavoitteet.
Kykenee yleistämään strategiansa, kuinka
käyttää kykyjään uusissa tilanteissa.
Aistia ja tunnistaa muiden tunteet.

83

Kysymys

A B

C

Kompetenssi

Osaamisen osa‐alueet

49

2 1

3

Kansalaistaidot

50

3 2

1

Digitaaliset taidot

Tekee julkista yhteistyötä solidaarisuuden ja
kunnioituksen näkökulmasta.
Osallistuu toimintoihin paikallisessa
yhteisössä ollen kriittinen ja etsien yhteistä
hyvää sekä pyrkii asioiden parantamiseen.
Uteliaisuus, avoin muutoksille.

51

1 3

2

Itseluottamus

52

2 3

1

Aloitekyky

53

1 2

3

54

2 3

1

Tiedon analysointi ja
yhdistely
Valmius tarttua
mahdollisuuksiin

55

3 2

1

56

2 1

3

Neuvottelu ja
konfliktinhallinta
Suunnittelukyky

57

3 1

2

Viestintä

58

1 2

3

59

3 1

2

Nykyisen asuinmaan
tuntemus ja
palveluiden käyttö
Muutosten hallinta

60

2 1

3

Aloitekyky

61

2 3

1

Tunnejohtaminen

62

3 2

1

63

1 3

2

64

2 1

3

65

1 3

2

Neuvottelu ja
konfliktinhallinta
Kulttuurienvälinen
kompetenssi
Nykyisen asuinmaan
tuntemus ja
palveluiden käyttö
Työn‐ ja tiedonhaku
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Kohdata heikkoutensa.
Hyväksyä kritiikki rakentavalla tavalla.
Valmius ottaa vastaan haasteita/riskejä.
Erottelee elementtejä toisistaan ja yhdistelee
tärkeimpiä tietoja.
Pystyy hyötymään odottamattomista muu‐
toksista (yllättävä tieto, tapahtuma tai kon‐
takti).
Hetkittäisen stressin kokeminen ja yhteyksien
ylläpitäminen.
Tulevaisuuden hahmottaminen elämän eri
osa‐alueista käsin (henkilökohtainen, perhe,
yhteiskunnallinen, työ).
Motivoitunut oppimaan uutta kieltä/uusia
kieliä.
Käyttää palveluja henkilökohtaisten tar‐
peidensa mukaisesti.
Kehittää sopeutumisstrategioita: mahdolli‐
suuksia muokata olemassa olevia kuvioita ja
mukauttaa käyttäytymistä uusissa konteks‐
teissa ja vaihtuvissa tilanteissa.
Suunnitella toimintaa tai projekti saavuttaak‐
seen haluttuja päämääriä.
Tekee päätöksensä itsenäisesti.
Tunteiden kontrolloiminen ja hallitseminen.
Rakentavan palautteen antaminen.
Nykyisen asuinmaan kulttuuristen koodien
tulkitseminen.
Tunnistaa tarvittavat tiedot liittyen tiettyihin
elämäntilanteisiin nykyisessä asuinmaassaan.
Käyttää tarkoituksenmukaisia keinoja.

Kysymys

A B

C

Kompetenssi

Osaamisen osa‐alueet

66

2 1

3

Itsetuntemus

67

1 2

3

Tiimityö ja yhteistyö

68

2 3

1

Työn‐ ja tiedonhaku

69

3 1

2

Itseluottamus

70

1 2

3

Vastuullisuus

71

3 2

1

Oppimaan oppiminen

72

2 1

3

73

1 2

3

Kaksikulttuurisen
identiteetin hallitse‐
minen
Itsenäinen toiminta

On tietoinen jonkun arvoista ja toiveista sekä
kunnioittaa niitä.
Jakaa vastuualueita ja tehtäviä jäsenten kes‐
ken ja ottaa myös itse osan tehtävistä hoi‐
taakseen.
Ymmärtää tiedon ja priorisoinnin väliset
yhteydet.
Tunnistaa kykynsä ja voimavaransa, joita
käyttää erilaisissa konteksteissa nykyisessä
kotimaassaan.
Omistautuu aktiivisesti omiin tarpeisiinsa ja
itsensä kehittämiseen.
Tiedon ja taitojen käyttäminen uusissa kon‐
teksteissa.
Erilaisiin sosiaalisiin ympäristöihin mukautu‐
minen.

74

2 3

1

Viestintä

Päättää asioista itse.
Kirjallinen viestintä äidinkielellä, nykyisen
asuinmaan kielellä useissa erilaisissa
tilanteissa, maahanmuuttajien ja
kantasuomalaisten kanssa koti‐ ja nykyisessä
asuinmaassa erilaisissa tarkoituksissa
mukauttaen kieltään kuhunkin
viestintätilanteeseen.
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Moniste 4. Yhteenvetotaulukko osallistujille
Kompetenssi

Kysymykset
Laske yhteen jokai‐
sen kysymyksen
vastaukset

Viestintä

20, 21, 22, 74, 26,
27, 35, 42, 48 ja 57

Matemaattinen osaaminen
Digitaaliset taidot
Tieto nykyisen kotimaan
elinympäristöstä ja palve‐
luista
Työn‐ ja tiedonhaku
Kansalaistaidot
Muutosten hallinta
Itseluottamus
Itsenäinen toiminta
Itsetuntemus
Aloitekyky
Vastuullisuus
Pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus
Tiedon analysointi ja
yhdistely
Organisointi ja johtaminen
Tunnejohtaminen
Tiimityö ja yhteistyö
Valmius tarttua
mahdollisuuksiin
Neuvottelu ja konflik‐
tinhallinta
Hyödyllisten suhteiden
luominen
Suunnittelukyky
Kulttuurienvälinen kompe‐
tenssi
Kaksikulttuurisen identitee‐
tin hallitseminen
Oppimaan oppiminen
Tulkinta ja asiayhteyteen
sijoittaminen

34 ja 41
29 ja 50
64 ja 58

2
2
2

43, 68 ja 65
49, 23, 19 ja 28
59 ja 30
69, 51 ja 44
18 ja 73
66, 17 ja 31
60, 52 ja 7
16 ja 70
15 ja 6

3
4
2
3
2
3
3
2
2

14 ja 53

2

32 ja 13
5, 61 ja 45
12, 33 ja 67
54 ja 36

2
3
3
2

4, 62, 38 ja 55

4

10, 46 ja 37

3

3 ja 56
63, 39 ja 8

2
3

2, 11 ja 72

3

25, 47, 9 ja 71
1, 24 ja 40

4
3
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Laske keskiarvo
(jaa jokaisen kysymyksen
vastausten pisteet alla
olevalla luvulla, joka
on…)
10

LOPULLINEN
TULOS:
PISTELUKU‐
MÄÄRÄ

Moniste 5. Pisteiden yhteenlaskuohjeet ohjaajille
Laske kunkin kompetenssin tulos keskiarvoittain (esim. 1+2+3:3 jne.).
Jokaisen kompetenssin tulos on siis = Laske pisteet yhteen jokaisesta kysymyksestä / kysymys‐
ten määrä
Tulos tulee siis aina olemaan väliltä 1 ja 3.
Esimerkki on annettu keltaisella merkiten:
Kompetenssi
Viestintä

Matemaattinen osaaminen
Digitaaliset taidot
Nykyisen asuinmaan tuntemus ja
palveluiden käyttö
Työn‐ ja tiedonhaku

Kansalaistaidot

Muutosten hallinta
Itseluottamus

Itsenäinen toiminta
Itsetuntemus

Aloitekyky

Vastuullisuus

Kysymys
20
21
22
26
27
35
42
48
57
74
34
41
29
50
64
58
43
68
65
49
23
19
28
59
30
69
51
44
18
73
66
17
31
60
52
7
16

A
1
2
2
2
2
1
2
1
3
2
1
1
3
3
2
1
3
2
1
2
3
3
1
3
2
3
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
3

B
2
1
3
3
1
2
1
2
1
3
3
2
2
2
1
2
1
3
3
1
1
1
3
1
3
1
3
3
3
2
1
3
3
1
3
3
1

C
3
3
1
1
3
3
3
3
2
1
2
3
1
1
3
3
2
1
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
3
3
1
1
3
1
2
2

Tulos /keskiarvo

(2+3+2+1) / 4 =
8/4 = 2
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Pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus
Tiedon analysointi ja yhdistely
Organisointi ja johtaminen
Tunnejohtaminen

Tiimityö ja yhteistyö

Valmius tarttua mahdollisuuksiin
Neuvottelu ja konfliktinhallinta

Hyödyllisten suhteiden luominen

Suunnittelukyky
Kulttuurienvälinen kompetenssi

Kaksikulttuurisen identiteetin hallitseminen

Oppimaan oppiminen

Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen
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70
15
6
14
53
32
13
5
61
45
12
33
67
54
36
4
62
38
55
10
46
37
3
56
63
39
8
2
11
72
25
47
9
71
1
24
40

1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
2
1
2
3
2
3
2
1
3
3
2
1
1
2
2
3
2
1
3
3
3
1
1
1

2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
1
2
3
3
1
2
1
2
3
3
2
1
1
3
3
1
3
1
1
3
1
2
2
3
2
2

3
1
3
3
3
3
2
2
1
1
1
3
3
1
2
3
1
3
1
1
2
1
2
3
2
2
3
1
2
3
2
2
1
1
2
3
3

Moniste 6. Forward‐kompetenssikartta
Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen

Viestintä

Oppimaan oppiminen

Matemaattinen osaaminen

Kaksikulttuurisen
identiteetin hallitseminen
Kulttuurienvälinen
kompetenssi
Suunnittelukyky

Digitaaliset taidot
Nykyisen asuinmaan tuntemus ja
palveluiden käyttö

Hyödyllisten suhteiden
luominen

Työn- ja tiedonhaku

Neuvottelu ja
konfliktinhallinta
Kansalaistaidot
Valmius tarttua mahdollisuuksiin
Muutosten hallinta

Tiimityö ja yhteistyö

Itseluottamus

Tunnejohtaminen
Organisointi ja johtaminen
Tiedon
analysointi ja
yhdistely

Itsenäinen toiminta

Pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus

Itsetuntemus
Aloitekyky
Vastuullisuus
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TYÖKALU 16

Menestysten puu15
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
3 ‐ 3,5 tuntia
Kortteja, kyniä, Post‐it‐lappuja ja taulu.
VAIHE 2. Kehittyminen.
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi.

TAVOITTEET
 Arvostaa maahanmuuttajanaisten elämänkokemuksia virallisessa, epävirallisessa ja
arkioppimisen ympäristössä.
 Tunnistaa kompetenssit (tieto, kuinka olla ja käyttäytyä) osallistujien kokemuksista.
 Tunnistaa kompetenssien elementit (tieto, asenteet ja kyvyt).
 Oppia nimeämään kompetenssinsa.
 Oppia nimeämään omat menestyksekkäät toiminnot, jotka ovat syntyneet omista
valmiuksista ja vahvuuksista.
 Tunnistaa jokaisen ryhmäläisen ”avain‐” ja ”ankkurikompetenssit”.

KUVAILU/MENETELMÄT
Tämä toiminto voidaan suorittaa yksilökohtaisesti tai ryhmässä. Toiminnon päämääränä on
tuottaa eräänlainen peiliefekti (nähdä/tunnistaa omat kompetenssinsa) ja vahvistaa
motivaatiota jakamalla kokemuksia ryhmäläisten kesken. Ryhmäläisten kokemusten
samankaltaisuus on erityisen tärkeää, sillä näin he havainnoivat tärkeitä seikkoja myös
itsestään.
Toiminto jakautuu kolmeen osaan: aluksi pohditaan, mistä asioista menestys koostuu, tämän
jälkeen ryhmäläiset työstävät menestyksen puuta ja lopuksi ryhmäläiset jakavat menestyksen
puunsa antia ja ajatustyöstä kummunneita kokemuksiaan.

1. OSA (15 minuuttia)
Aluksi ryhmäläiset menevät istumaan U‐muotoiseen rinkiin ja heitä pyydetään miettimään,
mitä menestys heidän mielestään tarkoittaa. Ohjaaja voi käyttää taustamateriaalia, jolla
aktivoida ryhmäläisiä (videoita ryhmä‐ tai yksilötoiminnasta mitä erilaisimmissa konteksteissa;
vapaa‐aika, koti, urheiluaktiviteetit yms.).
Tämän jälkeen ohjaaja pyytää ryhmäläisiä kertomaan, mitä menestys heidän mielestään
tarkoittaa. Ohjaaja lisää taululle ryhmäläisten ehdottamat avainsanat. Jos sanoja kuten
henkilökohtainen saavutus, täyttymys, päämäärä, haaste, yritystoiminta ei ilmene, ohjaaja
ottaa ne itse esille ja kirjoittaa taululle. Myös maahanmuuttoprosessi on sisällytettävä
määritelmiin.

15

Tämä voidaan toteuttaa yksilötoimintona.
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2. OSA (2 tuntia)
Ryhmäläisiä pyydetään miettimään ja muistelemaan 3‐4 menestyksen kokemustaan
elämästään ja maahanmuuttoprosesseistaan. Menestystarinat voivat sisältää seuraavia
elementtejä: matkan aloitus, matkan järjestäminen ja saapuminen uuteen maahan,
asettuminen uuteen kotimaahan. Menestystarinat voivat myös sisältää kokemuksia muilta
elämänalueilta, joita ovat perhe, yhteisö, terveys, oleskeluluvan saaminen, integraatio, työ,
sosiaalinen elämä yms. Kyse onkin enimmäkseen sellaista asioista heidän elämässään, joihin
maahanmuuttajanainen on itse ollut tyytyväinen, asioista, jotka ovat onnistuneet, asioista,
joista ei ole saatu arvosanoja.
Ryhmäläiset valitsevat kolme menestystarinaansa, jotka sopivat lausahdukseen ”Olen
saavuttanut jotain minulle tärkeätä” ja jakaa tarinansa muulle ryhmälle. Tämän jälkeen he
luovat vapaasti oman menestyksen puunsa, jossa on kuitenkin vähintään nämä kolme (3‐5)
valitsemaansa menestystarinaa jollain tavoin edustettuna. Hedelmät esittävät etuja/hyviä
asioita, joita on saavutettu kustakin kokemuksesta ja puunrunko itse kokemuksia. Juuret sen
sijaan esittävät sitä, mitä on tietoa ja asenteita tarvitaan, jotta menestystä saavutettaisiin.
Ohjaaja tukee ryhmäläisiä kehittämään ideoitaan.

3. OSA (1 tunti)
Kun kaikki ryhmäläiset ovat saaneet menestyksen puunsa valmiiksi, esitellään niitä ryhmässä
toinen toisilleen 5 minuutin verran. Ohjaaja selittää, että nämä puut ovat eläviä ja voivat kasvaa
ja niitä voidaan ruokkia uusilla kokemuksilla. Ryhmäläiset saavat kysellä puiden sisällöstä.
Heidän tulisi kiinnittää huomiota taitoihin ja tietoihin joita kuulevat kunkin kertomuksissa
(”Mitä naisen pitäisi pystyä tekemään, jotta hän voi kokea tämän tarinan kokemukset itse?”).
Palautetta saava ryhmäläinen kuuntelee tarkkaan saamaansa palautetta, eikä estä muita
antamasta positiivisia kommentteja hänen tiedoistaan, asenteistaan ja kyvyistään. Hän voi
käyttää palautetta esimerkiksi päättäessään, mitä vahvuuksiansa hän haluaa ottaa osaksi
identiteettiään ja itsensä kuvailua. Ohjaaja voimauttaa ryhmäläisiä selittämällä heille, että kun
jotkin kyvyt, tiedot tai kompetenssit ilmestyvät puuhun monta kertaa, tarkoittaa se sitä, että
nämä elementit ovat naisen elämän ankkureita, jotka auttavat heitä kehittämään
kompetenssejaan entisestään.
Toiminnon lopuksi kukin ryhmäläinen valitsee 1‐3 menestyksen tarinaansa ja täyttää
monisteeseen ”Kompetenssini menestykseen ovat..” Monisteen keskiosassa on menestyksen
kokemus ja kolmioissa sen ympärillä kompetensseja, jotka linkittyvät menestyksen kokemuksen
saamiseen. Ohjaaja pyytää ryhmäläisiä miettimään, mitkä elementit puusta voidaan siirtää
portfolioon ja kukin voi tunnistaa, kerätä ja kirjoittaa valitsemiaan elementtejä portfolioon sen
mukaan, mitkä kokee sinne hyödylliseksi lisättävän.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä, kansalaistaidot
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, joustavuus ja
lannistumattomuus, organisointi ja johtaminen, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Neuvottelu ja konfliktinhallinta
Metakompetenssit: Kulttuurienvälinen kompetenssi, oppimaan oppiminen
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OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia suoritetaan aktiviteetin aikana. Seuraavia asioita arvioidaan:
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Kyky reflektoida
Viestintä
Itsenäinen toiminta
Kulttuurienvälinen kompetenssi
Aktiivinen osallistuminen

TYÖKALU 17

Muistellaan, mitä äitimme ja isoäitimme
meille opettivat
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Noin 1,5 ‐ 2 tuntia
Paperia, kyniä ja taulu.
VAIHE 2. Kehittyminen.
OSA 1. Henkilökohtaisista voimavaroista kompetensseiksi.

TAVOITTEET
 Korostaa naisten tekemän hoitotyön (historiallista) merkitystä elämän jatkuvuuteen ja
myös sitä, kuinka jotkut naisten kompetenssit kehittyvät tässä epämuodollisessa konteks‐
tissa.
 Pohtia sukupuoliroolien muuttumista viime vuosina ja sukupuoliroolien eroavaisuuksia eri
maissa.

KUVAILU/MENETELMÄT
Ohjaaja pyytää osallistujia muodostamaan 4 hengen ryhmiä ja muistelemaan äitejään ja isoäi‐
tejään seuraavien kysymysten avulla:
 Muistatko, mitä äitisi tai isoäitisi teki kotonaan?
 Mieti, mitkä kolme asiaa opit äidiltäsi/isoäidiltäsi/tädiltäsi/siskoltasi.
 Kuinka olet oppinut erilaisia asioita elämässäsi? Oletko sitä mieltä, että asioita voi op‐
pia vain koulussa? (Voiko niitä oppia myös arkipäivän kotiaskareissa?)
Ryhmät voivat kirjoittaa ylös päällimmäisiä keskustelussa nousseita ajatuksia.
Tämän jälkeen jokainen ryhmä jakaa pohdintojensa tulokset muulle ryhmälle. Ohjaaja kirjaa
taululle ne asiat, joita useimmat ryhmäläisistä ovat oppineet. Koska on oletettavaa, että
useimmat asioista liittyy kotitöihin, ohjaaja voi ohjata keskustelua seuraavalla kysymyksellä:
Mitä mielestäsi ilmaisu ”huolehtia kodista” tarkoittaa?
Tämän jälkeen ohjaaja pyytää osallistujia nimeämään kykyjä, joita tarvitaan huolehtiakseen
kodista ja kirjaa niitä taululle. Viimeinen osio voidaan omistaa sukupuoliroolien pohtimiselle.
Seuraavia apukysymyksiä voidaan käyttää keskustelun pohjana:
 Luuletko, että kenellä tahansa (mies/nainen) voi olla näitä (kodinhoidon?) kykyjä?
 Mitä tytöt ja pojat oppivat kotonaan menneisyydessä?
 Onko mielestäsi jotain muuttunut (sukupuolirooleissa)? Onko kotimaassasi erilaista
kuin Suomessa?
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KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä, kansalaistaidot
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, tiedon analysointi ja yhdistely,
tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Neuvottelu ja konfliktin hallinta
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, kulttuurienvälinen kompe‐
tenssi, oppimaan oppiminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia suoritetaan toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Huomion ylläpitäminen
 Viestintätaidot
 Yksityiskohtien kriittinen tarkastelu
 Neuvottelutaidot
 Herännyt tietoisuus sukupuolesta, kulttuurienvälisyydestä ja tasa‐arvoisuudesta

VAIHE 2, OSA 2. Kasvattaa tietoisuutta ja edistää
pohtimaan sukupuolta, maahanmuuttoa,
kulttuurienvälisyyttä ja monimuotoisuutta
TYÖKALU 18

Maahanmuutto: puhutaan siitä!
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Noin 2 tuntia
Taulu, liituja, paperia
VAIHE 2. Kehittyminen.
OSA 2. Kasvattaa tietoisuutta ja edistää pohtimaan sukupuolta,
maahanmuuttoa, kulttuurienvälisyyttä ja monimuotoisuutta

TAVOITTEET
 Pohtia syitä, jotka motivoivat maahanmuuttoprosessiin ja myös maahanmuuttoprosessia
itsessään biografisesta ja sosiaalisesta perspektiivistä käsin.
 Muistella odotuksia ja ensimmäisiä vaikutelmia maahanmuuttoprosessin yhteydessä.
 Pohtia vaikeuksia, joita kohtasi ja kuinka pääsi vaikeista tilanteista eteenpäin; omat
voimavarat, voimautuminen ja kompetenssien tunnistaminen.
 Välittää luottamuksellista ja kannustavaa ilmapiiriä naisten keskuudessa/keskuuteen.

KUVAILU/MENETELMÄT
On hyvä pitää mielessä seuraavat asiat:
 Toiminnon tavoitteena on muistella maahanmuuttoprosessia siten, että naiset onnistuisi‐
vat tunnistamaan/huomaamaan taitonsa, mitä ovat prosessin myötä saavuttaneet ja mitä
taitoja selvitäkseen tarvinneet.
 On tärkeätä myös muistaa, että maahanmuuttoprosessi on useimmiten hyvin vaikea ja
sisältää menetyksiä, muutoksia ja tarvetta mukautua täysin uudenlaiseen arkitodellisuu‐
teen. Kuitenkin prosessi täytyisi nähdä myös (uutena) mahdollisuutena. Jos näin ei tehdä,
muodostuu maahanmuuttoprosessista kokemus, joka sisältää ainoastaan menetyksiä. On‐
kin syytä pyrkiä tasapainottamaan asioita, jotka on jo jätetty taakse, mitä on saavutettu ja
mitä elämässä on tulossa.
 Maahanmuuttoprosessi tuo mukanaan paljon odotuksia niin maahan muuttavalle naiselle,
kuin kotimaahan jäävälle perheelle. Jos odotuksia ei pysty täyttämään, voi se johtaa epä‐
onnistumisen kokemuksiin. On tärkeätä löytää ja huomata koko maahanmuuttoprosessin
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tärkeys ja arvo elämänkokemuksena: matkan varrella kohdatut vaikeudet ja esteet sekä
niiden voittamiseksi kehitetyt strategiat ja kehittyneet taidot. On muistettava, etteivät vai‐
keudet välttämättä johdu henkilöistä itsestään, vaan liittyvät maahanmuuttoprosessiin yh‐
teiskunnallisella tasolla.
 On tärkeätä edistää pohdintaa siten, että se auttaa maahanmuuttajanaisia tarkastelemaan
maahanmuuttoprosessiaan positiivisesta näkökulmasta. Lisäksi mahdollisuus jakaa koke‐
muksiaan on hyvä ja positiivinen voimautumiskeino.
 On tärkeätä käyttää keskustelua keinona pehmentämään rakenteellisten
yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutuksia maahanmuuttajanaisten kokemuksiin.

ja

Toiminto etenee seuraavanlaisesti:
Ensiksi ohjaaja pyytää naisia vastamaan seuraaviin kysymyksiin yksilöllisesti:
 Miksi päätit jättää kotimaasi?
 Mitä oletit löytäväsi täältä?
 Mitä todellisuudessa löysit?
 Mitä strategioita olet kehittänyt?
Tämän jälkeen ohjaaja pyytää naisia keskustelemaan/jakamaan ajatuksiaan pareittain. Sitten
ohjaaja edesauttaa keskustelua, jossa maahanmuuttajanaisten kokemuksiin vaikuttavia yhteis‐
kunnallisia tekijöitä pohditaan syvällisemmin.
Lopulta ohjaaja pyytää koko ryhmää pohtimaan ja tämän jälkeen nostamaan kätensä ylös,
mikäli maahanmuuttokokemus on tuntunut mukavalta. Ohjaaja pyytää heitä kertomaan kai‐
kille: Mitä jätin kotimaahani ja mitä sain sen tilalle nykyisessä asuinmaassani?

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus, tiedon analysointi ja yhdistely, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Neuvottelu ja konfliktinhallinta, tiimityö ja yhteistyö
Metakompetenssit: Kulttuurienvälinen kompetenssi

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia voi tehdä aktiviteetin aikana. Seuraavia asioita voidaan arvioida:
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Aktiivinen osallistuminen
Viestintätaidot
Ajatusten ja pohdintojen organisoiminen
Ryhmäyhteistyö

 Tehtäviin omistautuminen
 Ryhmän asenne
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TYÖKALU 19

Projekti tarkka silmä
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHEET

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Noin 5 tuntia (2 tuntia kuvien ottamiseen, 1 tunti näyttelyn val‐
misteluun, 2 tuntia keskusteluun).
2‐3 kameraa, teippiä, tietokoneita ja tulostimia.
VAIHE 2. Kehittyminen.
Osa 2. Kasvattaa tietoisuutta ja edistää pohtimaan sukupuolta,
maahanmuuttoa, kulttuurienvälisyyttä ja monimuotoisuutta.

TAVOITTEET
 Esitellä ja motivoida pohtimaan sukupuoli‐ ja maahanmuuttoasioita.
 Kasvattaa tietoisuutta näistä asioista.
DESCRIPTION / METHODOLOGY

KUVAILU/MENETELMÄT
Ryhmäläiset muodostavat pieniä ryhmiä ja saavat käyttöönsä digikamerat (1/ryhmä). Ryhmien
on määrä tehdä kävelyretkiä naapurustossa ja ottaa sisällöltään sellaisia kuvia, jotka keskitty‐
vät sukupuoleen ja maahanmuuttoon. Tämä on luova toiminto.
Kuvien ottamisen prosessia voidaan ohjata seuraavin kysymyksin:
 Kuinka näet miehet? Kuinka näet maahanmuuttajamiehet? Kuinka näet
kantasuomalaiset miehet?
 Kuinka näet naiset? Kuinka näet maahanmuuttajanaiset? Kuinka näet kantasuomalai‐
set naiset?
 Mitä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia näet eri etnisissä tai maahanmuuttajaryh‐
missä?
 Missä on enemmän miehiä? Entäpä naisia?
 Millaisina työntekijöinä näet miehet (maahanmuuttajat/kantasuomalaiset)?
 Millaisina työntekijöinä näet naiset (maahanmuuttajat/kantasuomalaiset)?
 Millaisena näet miesten ja naisten työskentelemisen yhdessä?
Kun kuvat on otettu (maksimissaan 10 kuvaa/ryhmä) tehdään kuvanäyttely ohjaajan avustuk‐
sella ja analysoidaan antia. Ryhmäläiset voivat kirjoittaa raportin analyyseistaan. Kuvat ja ra‐
portit voidaan laittaa seinälle roikkumaan.
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KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä, digitaaliset taidot
Henkilökohtaiset kompetenssit: Tiedon analysointi ja yhdistely
Sosiaaliset kompetenssit: Tiimityö ja yhteistyö, neuvottelu ja konfliktin hallinta
Metakompetenssit: Kulttuurienvälinen kompetenssi, oppimaan oppiminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia voidaan suorittaa toiminnon aikana. Seuraavia asioita voidaan arvioida :








Valittu konteksti kuvia ottaessa
Aktiivinen osallistuminen toimintoon
Viestintätaidot
Yhteistyö
Organisointikyky
Kriittinen/luova ajattelu
Tieto eroavaisuuksista
TYÖKALU 20

Maahanmuuttokokemuksen punainen
lanka16
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
1,5 ‐2 tuntia
Paperia, kyniä, taulu.
VAIHE 2. Kehittyminen.
OSA 2. Kasvattaa tietoisuutta ja edistää pohtimaan sukupuolta,
maahanmuuttoa, kulttuurienvälisyyttä ja monimuotoisuutta.

TAVOITTEET
 Tukea naisia tunnistamaan kompetenssinsa, erityisesti ne, joita saatu
maahanmuuttokokemuksista.
 Vahvistaa itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kompetensseja.
 Tukea naisia nimeämään ja tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa
elämänkokemuksensa huomioon ottavalla ja sitä jäsentävällä tavalla.
 Tutustuttaa kompetenssikäsitteeseen.

16

Toiminto voidaan toteuttaa myös yksilötoimintona. Toiminto voidaan suorittaa yhdessä seuraavan
työkalun “Millaista on olla maahanmuuttajanainen” kanssa.

99

KUVAILU/MENETELMÄT
Kokoontumiskerran aluksi ohjaaja pyytää ryhmäläisiä miettimään ja sanomaan ääneen sanan,
jonka he yhdistävät maahanmuuttokokemuksiin. Ohjaaja kirjoittaa ne taululle.
Rentouttavaa musiikkia voidaan soittaa (CD‐soitin) luodakseen mukavan ja turvallisen
ilmapiirin. Ryhmäläisiä pyydetään miettimään seuraavia asioita:
 Mitä tunteita herää kun muistelet maahanmuuttotarinaasi (valmistelut, saapuminen,
ensimmäiset kuukaudet isäntämaassa)?
 Yritä nimetä kolme vahvasti mieleesi nousevaa asiaa, jotka saavat sinut tuntemaan
ylpeyttä maahanmuuttoprosessistasi. Ovatko nämä kolme asiaa käyttökelpoisia muissa
elämäsi tilanteissa isäntämaassasi?
 Yritä ajatella kolmea kriittistä elementtiä. Ovatko nämä elementit yhä kriittisiä
elämässäsi? Miksi?
Kun ryhmäläiset ovat valmiita, ohjaaja saattaa pyytää heitä jakamaan ajatuksiaan koko ryhmän
kesken. Voi olla hyvä löytää yhteisiä elementtejä, kuten myös avainelementtejä itse
maahanmuuttoprosessista.
Session lopuksi ohjaaja pyytää ryhmäläisiä miettimään, mitä elementtejä aktiviteeteista voi
siirtää portfolioon. Ryhmäläiset nimeävät, keräävät ja kirjoittavat elementtejä ylös, jotka koke‐
vat sopivan portfolion sisältöön.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä ja kansalaistaidot
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, aloitekyky, itsetuntemus,
pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Hyödyllisten suhteiden luominen, neuvottelu ja
konfliktinhallinta
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, oppimaan oppiminen,
kulttuurienvälinen kompetenssi

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia suoritetaan toiminnon aikana. Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Viestintätaidot
 Osallistuminen
 Kaksikulttuurisen identiteetin hallitseminen
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TYÖKALU 21

Millaista on olla
maahanmuuttajanainen?17
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHEET

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
2 tuntia
Kyniä, paperia, monisteita
VAIHE 2. Kehittyminen.
OSA 2. Kasvattaa tietoisuutta ja edistää pohtimaan sukupuolta,
maahanmuuttoa, kulttuurienvälisyyttä ja monimuotoisuutta.

TAVOITTEET
 Helpottaa tunnistamaan maahanmuuttajanaiseuden pääpiirteitä.
 Kannustaa purkamaan sukupuoleen ja kulttuuriin liittyviä stereotypioita.
 Tukea ryhmäläisiä tunnistamaan niitä kompetenssejaan, jotka liittyvät selviytymään
(itseensä kohdistuvista) yleisistä asenteista ja hallitsemaan identiteettiään.

KUVAILU/MENETELMÄT
Toiminnon aluksi ohjaaja selittää että tarkoituksena on pohtia ja työstää käsitettä “maahan‐
muuttajanainen”, stereotypioita, joita tästä käsitteestä nousee ja kuinka käsitellä niitä.
Naiset työskentelevät pareittain pienissä ryhmissä. Ensiksi ohjaaja kirjoittaa taululle seuraavan
kysymyksen: “Mitä maahanmuuttajanaisena oleminen merkitsee minulle? “
Osallistujille on jaettu ensimmäinen moniste (Mitä maahanmuuttajanaisena oleminen merkit‐
see minulle?
He kirjoittavat paperille maan, jossa asuvat (Suomi) ja päämäärän. Seuraavaksi he kirjoittavat
kuplien sisälle sanoja, joita heille tulee mieleen miettiessään itseään maahanmuuttajanaisina.
Ohjaaja voi ehdottaa heitä miettimään elämäänsä, toimintojaan, toiveitaan, huoliaan jne. Kun
he ovat kirjoittaneet sanoja paperille, he lukevat ne muulle ryhmälle ja ohjaaja kirjoittaa sanat
taululle.
Sitten ohjaaja kirjoittaa taululle toisen lauseen: “Mitä ihmiset ajattelevat maahanmuuttajanai‐
sista?” Ryhmäläisille jaetaan toinen moniste (Millaisena ihmiset näkevät maahanmuuttajanai‐
sen?) ja ohjaaja pyytää heitä ajattelemaan sitä, millaisena muut ihmiset näkevät maahanmuut‐
tajanaiset ja kirjoittaa sanoja kupliin. Heidän pitäisi ajatella mahdollisia stereotypioita, joihin he
törmäävät Suomessa. Jälleen ohjaaja kirjoittaa listan taululle. Sanat voidaan ryhmitellä suku‐
puoleen ja kulttuureihin liittyviin stereotypioihin. Lopuksi ryhmäläisten pitäisi miettiä, kuinka
17

Suositus: tämä aktiviteetti on hyvä käydä läpi yhdessä edellisen toiminnon kanssa tai heti sen jälkeen
(Maahanmuuttokokemuksen punainen lanka).
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he selviävät kohtaamistaan stereotyyppisistä asenteista ja kirjaavat keinot ylös – ajatukset
jaetaan ryhmän kesken.
Ohjaaja voi käyttää tätä toimintoa kehittääkseen ryhmäläisten ymmärrystä omista kompetens‐
seistaan käyttäen monistetta 3 → selviytymiskeinoista kompetensseiksi.
Toiminnon lopuksi ohjaaja pyytää ryhmäläisiä miettimään, mitkä selviytymiskeinoistaan/‐stra‐
tegioistaan voidaan siirtää naisten portfolioihin.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT






Peruskompetenssit: Viestintä, kansalaistaidot, nykyisen asuinmaan tuntemus ja
palveluiden käyttö
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, muutosten hallinta, aloitekyky,
itsenäinen toiminta, tiedon analysointi ja yhdistely, organisointi ja johtaminen, vas‐
tuullisuus, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Hyödyllisten suhteiden luominen, tiimityö ja yhteistyö
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, oppimaan oppiminen,
kulttuurienvälinen kompetenssi, kaksikulttuurisen identiteetin hallinta

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia suoritetaan toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Tiimityö ja yhteistyö
 Organisointikyky
 Itsetutkiskelutaito
 Kasvanut tietoisuus sukupuolesta, kulttuurienvälisyydestä ja tasa‐arvoisista
mahdollisuuksista
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MONISTE: Mitä minulle merkitsee olla maahanmuuttajanainen?

Minä
maahan‐
muuttaja‐
naisena

MONISTE: Millaisena ihmiset näkevät maahanmuuttajanaiset?

Millaisina
ihmiset
näkevät
maahanmuut‐
tajanaiset
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MONISTE – Mitä teen stereotypioille
Kun huomaan stereotypian...

Minä...

Tarvittavat kompetenssit

Ihmiset sanovat, ettei
maahanmuuttajanaisilla
ole koulutusta.

Näytän, että osaan
tehdä/tiedän monia
asioita.

Viestintä
Itseluottamus

TYÖKALU 22

Ympyrägrafiikka
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
3‐4 tuntia
Tyhjää paperia ja kyniä
VAIHE 2. Kehittyminen.
OSA 2. Kasvattaa tietoisuutta ja edistää pohtimaan sukupuolta,
maahanmuuttoa, kulttuurienvälisyyttä ja monimuotoisuutta.

TAVOITTEET
 Tunnistaa tilanteet, joissa esiintyy naisiin kohdistuvaan ja erityisesti
maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa syrjintää.
 Tunnistaa maahanmuuttajanaisina voimasuhteet ja roolit, sekä niiden voimakkuudet.
 Tunnistaa syrjinnän eri muodot erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa (maantieteellinen,
kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja henkilökohtainen).
 Helpottaa määrittelemään yksilö‐ ja ryhmäidentiteetin tarkoitukset ja tunnistaa niiden
asetelmat.
 Kehittää kansalaistaitoja ja työkaluja edistää voimautumista.

KUVAILU/MENETELMÄT
Tämä toiminto jaetaan kolmeen osaan, analysoidaan osallistujien suhteita sukulaisiinsa,
yhteisöönsä ja yhteiskuntaan (läheisistä kaukaisimpiin ihmissuhteisiin).

PERHEEN VOIMASUHTEET (1 tuntia)
Osallistujia pyydetään piirtämään yksilöllisesti kuvio lapsuuden ajan perheidensä
voimasuhteista. Ohjaajan on ehkä hyvä avata ryhmäläisille voiman ja vallan käsitteitä, kuten
myös sukupuolieroja; millaista on miesvalta julkisessa tilassa, mitä on naisten valta kodin
alueella.
Jokainen perheenjäsen edustaa yhtä ympyrää, joista yksi on ryhmäläinen. Ympyrän voimaa
kuvastaa sen koko. Myös sillä on merkitystä, kuinka kaukana toisistaan ympyrät ovat – mitä
lähempänä toisiaan, sitä läheisemmät välit henkilöillä keskenään jne. Läheisyyttä kuvastavat
myös ympyröitä yhdistävät viivat. Ensiksi piirretään lapsuuden ajan perhe, sen jälkeen
nykyperhesuhteet.
Kun toinenkin piirros on tehty loppuun ohjaajan tulisi kannustaa ryhmäläisiä keskustelemaan
keskenään asioista, kuten kotimaan kulttuuri, muutokset ryhmäläisen ympäristössä,
maantieteellinen liikkuvuus ja uusi perhetilanne.
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YHTEISÖN VAIKUTUKSET (1 tuntia)
Ryhmäläiset jaetaan 4‐5 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä piirtää yhteisen kuvion, aloittaen
suuresta ympyrästä, joka kuvastaa isäntämaata. Seuraavaksi he piirtävät eri kokoisia ympyröitä,
jotka kuvastavat asioita kuten miehet, naiset, marokkolaiset miehet ja naiset, latinotaustaiset
miehet ja naiset jne. Jokainen ryhmä merkitsee, kuinka merkittävä kukin ympyrä on heidän
elämässään käyttäen hyväkseen ympyröiden sijaintia, jotka kuvaavat merkittävyyden suuruutta
(lyhyt välimatka, tiivis suhde jne.).
Keskustelua saatetaan alkaa käymään sukupuolen ja alkuperäismaan merkityksestä riippuen
siitä, millainen painoarvo niillä kunkin ryhmäläisen syntymämaan kulttuurissa on.
Kuvat jaetaan ja ryhmäläiset ovat yhtä mieltä siitä, millainen naisen rooli on tarkasteltaessa
voimasuhteita, kun otetaan huomioon sukupuoli ja alkuperäismaa syrjinnän tekijöinä, elemen‐
tit, jotka auttavat hahmottamaan syrjinnän käsitteen ja asioita, joilla saada muutoksia syrjin‐
nän poistamiseksi.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä, kansalaistaidot
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Tiimityö ja yhteistyö, neuvottelu ja konfliktinhallinta
Metakompetenssit: Kulttuurienvälinen kompetenssi

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia suoritetaan toiminnon aikana. Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Itsetuntemus
 Viestintä
 Aloitekyky
 Organisointikyky
 Tiimityö ja yhteistyö
 Kulttuurienvälinen kompetenssi
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TYÖKALU 23

Kuinka käytämme aikaamme18
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIALS AND
RESOURCES
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
3 tuntia ensimmäinen osuus ja 1,5 tuntia toinen osuus.
Taulu, monisteet, värikynät, paperia
VAIHE 2. Kehittyminen.
OSA 3. Määritellään henkilökohtainen projekti

TAVOITTEET
 Tukea osallistujia tunnistamaan, kuinka he käyttävät aikaansa tärkeimmillä elämän
alueillaan (sosiaalinen, henkilökohtainen, työ ja perhe).
 Tehdä näkyväksi sukupuoli‐ ja kulttuurierot ajankäytössä.
 Tukea maahanmuuttajanaisia tunnistamaan kompetenssinsa.
 Kasvattaa tietoisuutta oman ajan tärkeydestä.

KUVAILU/MENETELMÄT
Ohjaaja jakaa ryhmäläiset pareihin tai pieniin ryhmiin. Hän antaa heille monisteet.
Tämän jälkeen ohjaaja selittää, kuinka voimme jakaa elämämme neljään eri alueeseen ja
pyytää ryhmäläisiä pohtimaan omia toimintojaan ja kirjaamaan niitä jokaiseen elämän
alueeseen ja miettimään myös, kuinka he käyttävät aikaansa. He kirjoittavat listan
avainsanoista, jotka ovat yhteyksissä aktiviteetteihinsa.
Asiat, joita voi eri elämänalueilta ilmetä ovat:
 Sosiaalinen: ystävät, kirkko, yhdistykset.
 Henkilökohtaiset: terveys, urheiluharrastus, kulttuuri, vapaa‐aika, tieto…
 Työ: tuotteliaat toiminnot ja toiminnot, joista heille maksetaan.
 Perhe: kotityöt, lastenhoito.
Seuraavaksi ryhmät jakavat ajatuksiaan keskenään. Elämänalue toisensa perään naiset jakavat
kokemuksiaan ja pohtivat myös niitä yhdessä, jolloin ohjaaja kysyy heiltä:
 Käytätkö suurimman osan ajastasi yhteen näistä elämänalueista? Miksi? Onko sillä mitään
seurauksia elämääsi?
 Ajatteletko omistavasi tarpeeksi aikaa itsellesi? Mitä tarkoittaa oma aika ja millaisia
toimintoja se sisältää?

18

Tämä toiminto voidaan toteuttaa myös yksilötoimintona.
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Käsitelläkseen sukupuoli‐ ja kulttuurieroihin liittyviä asioita ohjaaja voi esitellä uusia
analyysielementtejä:
 Käyttävätkö kaikki perheenjäsenesi/ihmiset joiden kanssa asut yhtä paljon aikaa eri
elämäalueiden parissa?
 Onko maahanmuuttajamiehillä ja ‐naisilla samanlainen tilanne? Onko heillä samanlaiset
vapaudet?
 Miksi näin? (sukupuoli, kulttuuri, etnisyys, uskonto...)
 Onko alkuperäismaalla suoraa vaikutusta aktiviteetteihin elämänalueilla?
Lopulta jokainen ryhmä pohtii, mitä menetelmiä ja henkilökohtaisia voimavaroja pitäisi
käytännössä toteuttaa minimoidakseen vaikeudet (joita mahdollisesti ovat tunnistaneet
elämänpiireissään) ajankäytön suhteen. Ideana on puhua kompetensseista.
Ryhmille annetaan Moniste 3, johon he voivat kirjoittaa erilaisista vaikeuksistaan,
selviytymisstrategioistaan ja niihin liittyvistä kompetensseista.
Kokoontumiskerran lopuksi ohjaaja voi pyytää osallistujia muistelemaan, mitä elementtejä
toiminnoista voidaan siirtää portfolioon. Osallistujat tunnistavat, keräävät ja kirjoittavat ele‐
menttejä jotka ovat käytännöllisiä heidän portfoliossaan.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, muutosten hallinta,
aloitekyky, itsenäinen toiminta, tiedon analysointi ja yhdistely, pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus, organisointi ja johtaminen, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Hyödyllisten suhteiden luominen, neuvottelu ja konfliktien
hallinta, tiimityö ja yhteistyö
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, kulttuurienvälinen
kompetenssi, suunnittelukyky

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia voi tehdä aktiviteetin aikana.
Seuraavia asioida voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Halukkuus ja kyky analysoida elämäänsä.
 Tiimityö ja yhteistyö
 Herättää tietoisuutta sukupuolesta, kulttuurienvälisyydestä ja tasa‐arvoisista
mahdollisuuksista
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MONISTE 1 – ELÄMÄN OSA‐ALUEET
Sosiaalinen

Henkilökohtainen

Työ

Perhe

MONISTE 2 – VIIKKOSUUNNITELMA
MA
Aamu

Iltapäivä

Ilta
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MONISTE 3 – AJANKÄYTÖN VAIKEUDET JA STRATEGIAT VAIKEUKSIEN
VOITTAMISEKSI
Elämänalue

Ongelmia joita koh‐
taan

Perhe

Ei ole aikaa hakea
lapsia koulusta,
koska...

Strategiat

Tarvittava kompetenssi
Organisointi ja johtaminen
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TYÖKALU 24

Parityöskentelyä19
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
1,5 tuntia
Paperia, kyniä, taulu.
VAIHE 2. Kehittyminen.
SECTION 3. Määritellään henkilökohtainen projekti

TAVOITTEET
 Pohtia ja ymmärtää työn (palkkatyö) ja ammatin (ei‐palkallinen) käsitteet.
 Keskustella ja tunnistaa kompetenssit käytännön esimerkkien kautta, jotka
maahanmuuttajanaisten päivittäisistä aktiviteeteista.
 Pohtia omia työaktiviteetteja.

KUVAILU/MENETELMÄT
Ohjaaja jakaa ryhmäläisille monisteen ja lukee siinä olevan tekstin ”parityöskentely”.
Seuraavaksi ohjaaja esittää seuraavat kysymykset ryhmälle:
 Mitä ammatteja tekstissä esiintyy?
 Miksi ne ovat ammatteja?
 Mitä he tekevät? Millä elämän alueella?
 Mitä tarvitset voidaksesi suorittaa nuo tehtävät?
 Mitä työ mielestäsi tarkoittaa? Mitä työ ei ole?
Kysymyksistä keskustellaan ja niihin vastataan pienissä ryhmissä ja myöhemmin vastaukset
voidaan jakaa muiden ryhmäläisten kanssa.
Keskustelun jälkeen ohjaaja esittää seuraavan kysymyksen, johon jokainen nainen vastaa
vuorollaan:
 Minkälaista työtä teet tällä hetkellä?
Sitten ryhmäläiset voivat jakaa vastauksia keskenään.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT




19

Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, itsetuntemus, tiedon analysointi ja
yhdistely
Sosiaaliset kompetenssit: Neuvottelu ja konfliktinhallinta, tiimityö ja yhteistyö

Tämä toiminto voidaan toteuttaa myös yksilötoimintona.
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Metakompetenssit:
identiteetin hallinta

Tulkinta

ja

asiayhteyteen

sijoittaminen,

kaksikulttuurisen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia voi tehdä aktiviteetin aikana. Seuraavia asioita voi arvioida:
 Itsetutkiskeleva ajattelu
 Aktiivinen osallistuminen
 Tiimityö
 Viestintätaidot
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MONISTE 1. PARITEHTÄVÄ
Hän (nainen) peruskorjaa lämmittimen, joka ei toimi kunnolla käyttäen työkalupakkiaan ja
taitojaan.
Hän (mies) valmistaa aterian, joka on maukkaudessaan verrattavissa naapuriravintolaan.
Hän (mies) käyttää yleensä aikaa huolehtimalla kodissa olevista huonekasveista niin hyvin, että
hänen voisi kuvitella työskentelevän puutarhassa.
Haettuaan lapset koulusta iltapäivällä perhe menee puistoon ja myöhemmin kotona molemmat
vanhemmista auttavat tytärtään koulutehtävissä, kuin olisivat opettajia.
Ennen illallista he menevät yhdessä nettikahvilaan ja ottavat yhteyttä alkuperämaansa
sukulaisiin Skypen (tai vastaavan) avulla.
Myöhemmin kotona he yhdessä huolehtivat tytärtensä iltapesusta, illastavat, laittavat tyttäret
nukkumaan lukien heille pienen iltasadun ja antavat hyvän yön suukon.
Kuitenkin joka torstai tämän tehtävän hoitaa nuori latina‐amerikkalainen naapuri pientä
palkkiota vastaan. Tällöin perheen äiti menee tanssitunnille ja mies kitaratunnille kavereidensa
kanssa.
Viikonloppuisin äiti usein valmistaa uskonnollisia tekstejä ennen menoaan kulttuurikeskukseen,
kun taas isä laulaa tyypillisiä alkuperämaansa lauluja tyttärensä kanssa.
Kun he tulevat takaisin kotiin, perhe valmistaa yhdessä aterian (kukin osallistuu kykyjensä
mukaan) kuunnellen suosikkimusiikkiaan.
Sunnuntai‐iltana he tekevät yhteistyötä kansalaisjärjestön kanssa auttaen paperittomia maahan
muuttaneita henkilöitä tarjoten esimerkkejä omista maahanmuuttokokemuksistaan sekä
auttavat ja tukevat juuri maahanmuuttaneita, kuin olisivat psykologeja.
Perheen äidistä, joka on ammatiltaan toimistoassistentti, on hauskaa purkaa ja korjata
elektronisia laitteita kotona. Perheen isä, joka on ammatiltaan sairaanhoitaja, pukeutuu
kotonaan mielellään kokin asuun ja valmistaa aterioita päivittäin. Molemmista on ihana seurata
parvekkeen kasvien kasvamista. He palvovat lapsiaan, nauttivat hellyydestä ja tanssimisesta ja
laulamisesta.
Näiden monien aktiviteettien avulla perhe pysyy aktiivisena myös työajan ulkopuolella ja
toimivat ikään kuin monen alan ammattilaisina: teknikkoina, ravintolatyöntekijöinä,
puutarhureina, opettajina, psykologeina yms.

Yritä selvittää yksinkertaisilla virkkeillä ryhmälle kuinka erotamme/mikä
erottaa työaktiviteetit ei‐työaktiviteeteista? Voit esimerkiksi merkitä
työhön liittyvät aktiviteetit kirjaimella T.
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VAIHE 3. Lopullinen kompetenssiportfolio
TYÖKALU 25

Henkilökohtaisen portfolion valmistelu
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
5 ‐ 10 tuntia
Tulostetut portfoliolomakkeet ohjeineen sekä itsearviointilo‐
make, paperia, kyniä, tietokoneita ja portfoliolomakkeita
sähköisessä muodossa.
3. Lopullinen portfolio

TAVOITTEET
 Tukea naisia valmistelemaan henkilökohtaisen portfolionsa (erityisesti kompetenssejaan).

KUVAILU/MENETELMÄT
Aktiviteettia voidaan viedä eteenpäin useiden ryhmäkokoontumisten aikana kurssin/rupeaman
keskivaiheilla ja loppuvaiheessa.
Ohjaaja aloittaa jakamalla osallistujille kopion portfoliosta (Moniste 1: Sinun kompetenssi‐
portfoliosi) ja selvittää, mikä portfolio on. Samalla ohjaaja korostaa, että portfolion luomisen
tavoitteena on kerätä uniikkeja dokumentteja ja järjestelmällisesti koota merkittävimmät to‐
disteet ja naisten omat kokemukset kompetensseistaan. On myös korostettava, ettei kyse ole
CV:stä, jota voisi sellaisenaan käyttää työhaussa ja lähettää työnantajille työtä etsiessään.
Enemmänkin kyse on työvälineestä, jolla naiset voivat tunnistaa omaa osaamistaan ja kerätä
siihen liittyvää materiaalia yhteen.
Ohjaaja kuvailee naisille portfolion rakennetta, jotta se tulisi ryhmäläisille tutummaksi ennen
kuin itse portfolion kokoaminen aloitetaan. Portfolion pääosat ovat: Henkilötiedot, kokemus
(palkatusta ja palkkiottomista tehtävistä), koulutus ja muut kurssit, kompetenssit, kielitaito ja
liitteet (todistukset yms.).
Tämän jälkeen jokainen nainen alkaa yksilöllisesti täyttämään portfolioitaan ohjaajan tuke‐
mana, joka tarpeen mukaan selventää sisältöä ja johdattelee heitä itsetutkistelevaan
työskentelyyn. Kompetenssioppimispäiväkirja voi toimia tukimateriaalina naisille, koska siihen
on jo kerätty joitain heidän kompetenssejaan ja mahdollisia todistuksia.
Täyttäessään kohtaa 5 portfoliosta Kielipassi, Moniste 2 (kielitaidon itsearviointi) tulisi jakaa
naisille työskentelyn tueksi.
Ohjaaja myös auttaa naisia jaottelemaan tietoa ja keräämään todisteita/todistuksia.
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Tukimateriaalina naisille voidaan käyttää valmiiksi täytettyä esimerkkiportfoliota, jonka löydät
liitteenä työkalukuvailun lopuksi yhdessä monisteiden kanssa.
Käsikirjassa on kokoelma suuntaviivoista, joita ohjaajan on hyvä ottaa huomioon tukiessaan
maahanmuuttajanaisia valmistamaan portfolioitaan.
Naiset täyttävät ensin portfolionsa käsin paperille, jotka ohjaaja on heille jakanut. Näin naiset
voivat ensin käyttää omaa äidinkieltään ja tämän jälkeen teksti voidaan kääntää nykyisen
asuinmaan kielelle. Kun portfoliot on täytetty, naiset voivat saada lomakkeesta sähköisen ko‐
pioin (ladattavissa Forwardin kotisivuilla http://www.forwardproject.eu) jos tietokoneluokka
on käytössä.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT






Peruskompetenssit: Viestintä, digitaaliset taidot
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, itsetuntemus, aloitekyky, itsenäinen
toiminta, tiedon analysointi ja yhdistely, organisointi ja johtaminen, vastuullisuus,
tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Valmius tarttua mahdollisuuksiin
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, oppimaan oppiminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia voidaan tehdä toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Organisointikyky
 Itsenäinen toiminta
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SINUN KOMPETENSSIPORTFOLIOSI:
Luonnoksen valmisteleminen
Kuinka tehdä sinulle hyödyllinen portfolio?
 Portfolion tarkoituksena on koota paperille kokemuksesi ja kompetenssisi ja näin saada
kaikki tietosi kätevästi järjestettyä ja koottua yhteen.
 Tätä portfoliota ei ole tarkoitettu lähettäväksi suoraan työnantajille työtä hakiessa. Sitä
varten sinun täytyy kirjoittaa CV. Portfolion avulla sinun on helppo luoda CV. Portfoliosta
voit kerätä oleelliset kokemuksesi ja kompetenssisi CV:hen kutakin tiettyä työtä hakies‐
sasi.
 Portfolion rakenne perustuu Europassiin, joka taas on Euroopan unionin suosittelema CV‐
malli työnhakuun Euroopan alueella. Kun olet täyttänyt portfolion, sinulla on paremmat
valmiudet luoda itsellesi myös Europassi‐malliin pohjautuva CV.

Kuinka täyttää portfoliota?
 Suosittelemme, että aloitat portfolion täyttämisen luonnospaperilla. Voit huoletta kirjoit‐
taa niin monta luonnosta, kuin tarve vaatii! Kun olet saanut paperiversiosi lopulliseen
muotoon, voit siirtää tiedot sähköiselle portfoliopohjalle. Sähköistä portfoliota on kätevä
päivittää myöhemminkin.
 Portfoliossa on 8 osaa, jotka käsittelevät eri elämänalueita:
o Henkilötiedot
o Kokemukset (sisältäen palkatut ja palkattomat työkokemukset ja tehtävät)
o Koulutus, kurssit, valmennukset
o Kompetenssit
o Kielitaito
o Todisteet
o Lisätietoja
o Liitteet
o Löydät jokaisen osion yhteydestä tarkemmat ohjeet, jotka auttavat sinua. Voit
myös kysyä ohjaajalta sinua mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Kiinnitä huomioisi seuraaviin tärkeisiin seikkoihin ennen kuin aloitat kirjoittamaan portfo‐
liota:
 Huolehdi siitä, että portfolio on helposti esitettävässä muodossa.
 Käytä lyhyitä ja selkeitä lauseita.
 Kiinnitä tarkasti huomiota oleellisiin yksityiskohtiin, niin sisältöön kuin sen
esittämismuotoonkin ja vältä kirjoitusvirheitä. Pyydä ohjaajalta apua tarvittaessa.
 Keskity olennaisuuksiin:
 Pyri yksinkertaiseen ilmaisuun.
 Jos suunnitelmissasi jo on tietynlainen työ/ala, jota aiot tulevaisuudessa hakea,
voit kerätä tietojasi portfolioon siten, että ne vastaavat tätä päämäärää.

OSA 1 – Henkilötiedot
Sukunimi
Etunimi
 Nimi kirjoitetaan eri maissa eri tavoin. Muutama esimerkki:
Smith, Anna (SUKUNIMI, ETUNIMI)
Maria García Pérez (ETUNIMI SUKUNIMI)
 Kirjoita nimesi lomakkeeseen siten, kuin se nykyisessä asuinmaassasi on tapana
kirjoittaa. Pyydä ohjaajalta neuvoa, mikäli tarvitset apua.

Osoite

 Kirjoita se katuosoite, mistä sinut parhaiten löytää. Kirjoita myös kaupunki sekä maa,
mikäli olet aikeissa hakea töitä kansainvälisesti.

Puhelinnumero
 Kirjoita se puhelinnumero, mistä sinut tavoittaa.
 Jos suunnittelet hakevasi töitä kansainvälisesti, laita puhelinnumerosi
kansainväliseen muotoon (esimerkiksi Suomessa +358‐alkuinen).

Sähköposti
 Haluat luultavasti käyttää sähköpostiosoitetta työnhaussa.

Kansalaisuus
Syntymäaika
Sukupuoli
 Kansalaisuus, syntymäaika ja sukupuoli ovat luottamuksellista tietoa, mutta
työnantajat saattavat antaa arvoa niille hakiessasi töitä. Kysy halutessasi ohjaajalta
lisää asiasta.

OSA 2 – Kokemukset
 Tämä osa sisältää kaiken sen kokemuksen, mitä olet saanut missä tahansa maassa,
eikä kyse ole ainoastaan palkkatyöstä. Esimerkkejä tällaisesta kokemuksesta ovat
vaikkapa vapaaehtoistyö, työharjoittelu, kodin‐ ja lastenhoito tai
maahanmuuttokokemuksesi.
 Älä keskity ainoastaan kokemuksiin nykyisessä asuinmaassasi. Sisällytä tähän sen
sijaan kokemuksiasi myös muista maista, joissa olet saattanut asua.
 Aloita uusimmista kokemuksistasi.

Päivämäärä
 Kirjoita päivämäärät näyttääksesi, kuinka kauan kukin kokemuksesi on kestänyt.
Kirjaa kuukausi ja vuosi, jolloin kokemus on alkanut ja vastaavasti loppunut.
Esimerkkejä: Maaliskuusta 1994 joulukuun 1999 saakka, tai maaliskuu 1994‐joulukuu
1999 jne.

Ammatti tai asema
 Kirjoita työnimike tai muu vastaava ammattia kuvaava ilmaus.
Esimerkkejä: kampaaja, opettaja, hoitaja, viihdetaiteilija, asianajaja, yms.

Pääasialliset
aktiviteetit ja
vastuualueet

 Kirjoita pääasialliset aktiviteettisi ja vastuualueesi, kuten esimerkiksi: järjestellä ja
punnita valmistusaineita, määritellä ruoanvalmistusajat.
 Jos koet tarpeelliseksi, voit jaotella vastuualueesi (prosenteiksi aika, mitä käytät
kuhunkin aktiviteettiin yms.). Kysy ohjaajalta lisätietoja

Työnantajan
nimi ja osoite

 Kirjoita tähän työnantajan nimi ja osoite
Esimerkki: Anderson and Dobbs Ltd., 12 Highland Road, Edinburgh EH3 4AB, United

Kingdom.
 Jos sinulla ei ole nimetä työnantajia (jos sinulla on vaikkapa kokemusta kotisi
huolehtimisesta), voit kirjoittaa oman nimesi sekä paikan, missä toiminto on
tapahtunut. Kysy tarvittaessa neuvoa ohjaajaltasi.
 Lisää mitä tahansa oleellista tietoa työnantajasta (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
työpaikan osoite jne.).

Työnantajatahon
toimiala
 Kirjoita, minkä tyyppisellä alalla työantajataho toimii.
Esimerkkejä: hoitoala, tarjoiluala, jne.

 Kerää tähän kaikki työ‐ ja muu kokemus, jota pidät oleellisena. Kysy ohjaajalta, jos
sinulle herää kysymyksiä lisättävästä sisällöstä.
 Käytä tähän niin monta sivua kuin tunnet tarvitsevasi. Kysy siis ohjaajalta lisää sivuja
täytettäväksi, jos tarve niin vaatii.

Päivämäärä
Ammatti tai asema

Pääasialliset
aktiviteetit ja
vastuualueet

Työnantajan
nimi ja osoite

Päivämäärä
Ammatti tai asema

Pääasialliset aktiviteetit
ja vastuualueet

Työnantajan
nimi ja osoite
Työnantajatahon
Päivämäärä
Ammatti tai asema

Pääasialliset aktiviteetit
ja vastuualueet

Työnantajan
nimi ja osoite

Työnantajatahon
toimiala

OSA 3 – Koulutus, kurssit, valmennukset
 Tämä osio sisältää kaiken koulutuksen, kurssit ja valmennukset missä tahansa maassa
suorittuna. Sisällytä tähän kouluopintosi, kuten myös lyhyt‐ tai pitkäkestoiset käymäsi
kurssit, vaikket niistä olisi saanutkaan todistusta.
 Aloita tuoreimmasta käymästäsi koulutuksesta tai kurssista.

Päivämäärä
 Kirjoita päivämäärät siten, että niistä ilmenee kurssin tai koulutuksen ajankohta ja
kesto.

Saavutettu
tutkintonimike/pätevyys

 Kirjoita tarkasti saavuttamasi pätevyys, kuten se on todistukseen kirjoitettu (jos
todistus saatu). Jos nimike sisältää kirjainlyhennelmiä, vältä niiden käyttöä ilman
koko nimikkeen kirjaamista.
Esimerkki: Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Pääaineet ja saavutetut
taidot

 Kokoa yhteen pääaineet ja kurssin myötä/aikana saavutetut taidot. Pyydä apua
ohjaajalta tarvittaessa. Esimerkit:
Kielitaito: englanti, espanja
ATK‐taidot: Word, Excel.

Oppilaitoksen
/koulutustahon
nimi ja ala
 Kirjoita koulutusta tarjonneen tahon nimi ja toimiala.
Esimerkki: Helsingin sosiaali‐ ja terveysalan oppilaitos

Tutkinnon/pätevyyden
taso kansainvälisessä
luokituksessa
 Jos tutkinnon/pätevyyden taso vastaa jotain olemassa olevaa kansainvälistä luokitusta
kirjoita se. Pyydä apua ohjaajilta.
Esimerkki: ISCED 2

 Kirjaa nyt kaikki oleelliset koulutuksen ja kurssit. Pyydä tarvittaessa apua ohjaajalta.
 Käytä niin monta sivua kuin tarvitset. Tarpeen vaatiessa saat ohjaajalta lisää paperia.

Päivämäärä
Saavutettu
tutkintonimike/pätevyys

Pääaineet ja saavutetut
taidot

Oppilaitoksen
/koulutustahon
nimi ja ala
Tutkinnon/pätevyyden
taso kansainvälisessä
luokituksessa
Päivämäärä

Saavutettu
tutkintonimike/pätevyys

Pääaineet ja saavutetut
taidot

Oppilaitoksen
/koulutustahon
nimi ja ala
Tutkinnon/pätevyyden
taso kansainvälisessä
luokituksessa
Päivämäärä
Saavutettu
tutkintonimike/pätevyys

Pääaineet ja saavutetut
taidot
Oppilaitoksen
/koulutustahon
nimi ja ala
Tutkinnon/pätevyyden
taso kansainvälisessä
luokituksessa

OSA 4 – Kompetenssit
 Tässä osiossa pureudutaan kompetensseihin, joita olet saavuttanut elämäsi aikana
osallistumalla erilaisiin aktiviteetteihin (työ ja koulutus, perhe‐elämä, vapaa‐aika,
yhteisössä tehty työ, yms.). Tämä sisältää tietenkin myös maahanmuuttokokemukset sen
jokaisessa vaiheessaan (lähteminen kotimaasta, matka, asettuminen).
 Otsikot kuvastavat kompetenssilajeja, jotka mukailevat Forward‐mallia:
peruskompetenssit, henkilökohtaiset kompetenssit, sosiaaliset kompetenssit ja
metakompetenssit. Pyydä ohjaajalta apua, mikäli tarvitset lisätietoja kompetensseista.
 Huomaat varmasti myös tyhjät rivit, joihin voit lisätä mitä tahansa mielestäsi oleellisia
saavuttamiasi kompetensseja, joita ei löydy Forward‐luokittelusta. Ohjaaja voi auttaa
sinua tässäkin asiassa.
 Oikea sarake on sitä varten, (“konteksti, missä se saavutettiin”) että voit kirjoittaa siihen,
missä kontekstissa/erityisessä paikassa tai tilanteessa olet saavuttanut kunkin
kompetenssin.
Esimerkki:
Kompetenssi

Konteksti, missä se saavutettiin

Digitaaiiset
taidot

Säännöllinen atk‐laitteiden käyttö Italiassa asuessa
kotimaahan (Venezuela) jääneen perheen kanssa
viestiessä.

 Voit poistaa kaikki sellaiset kohdat/kompetenssit, jotka sinulle ovat tarpeettomia. Pyydä
neuvoa ohjaajalta, mikäli haluat häneltä lisäohjeita.
 Käytä niin monta sivua kuin haluat. Saat lisäsivuja tarvittaessa ohjaajalta.


Kompetenssiosuudessa “viestintä” ei tarvitse eritellä pitkästi kielitaitoasi (puhutun tai
kirjoitetun kielitaidon taso jne.), sillä kyseiseen osa‐alueeseen perehdytään
tarkemmin portfolion kohdassa 5, jossa käsitellään kielitaitoa. Keskity nyt sen sijaan
yleisiin viestintätaitoihisi (aktiivinen kuunteleminen, ei‐verbaalinen kommunikointi
yms.). Voit pyytää ohjaajalta neuvoa.

Peruskompetenssit
Kompetenssi

Viestintä

Matemaattinen

Konteksti, jossa se saavutettu

osaaminen

Digitaaliset taidot

Nykyisen
asuinmaan
tuntemus ja
palveluiden käyttö

Työn‐ ja
tiedonhaku

Kansalaistaidot

Henkilökohtaiset kompetenssit
Kompetenssi
Muutosten hallinta

Itseluottamus

Itsenäinen toiminta

Itsetuntemus

Vastuullisuus

Aloitekyky

Konteksti, jossa se saavutettu

Pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus

Tiedon analysointi
ja yhdistely

Organisointi ja
johtaminen

Tunnejohtaminen

Sosiaaliset kompetenssit
Kompetenssi
Tiimityö ja
yhteistyö

Valmius tarttua
mahdollisuuksiin

Neuvottelu ja
konfliktinhallinta

Hyödyllisten
suhteiden
luominen

Konteksti, jossa se saavutettu

i

Metakompetenssit
Kompetenssi

Suunnittelukyky

Kulttuurienvälinen
kompetenssi

Kaksikulttuurisen
identiteetin
hallitseminen

Oppimaan
oppiminen

Tulkinta ja
asiayhteyteen
sijoittaminen

Konteksti, jossa se saavutettu

OSA 5 – Kielipassi20
 Tässä osiossa voit kirjoittaa kompetensseistasi, joita sinulla on äidinkielesi ja nykyisen
asuinmaasi kielten saralta unohtamatta muita mahdollisia kieliä, joita osaat.
 Täyttäessäsi lomaketta ota huomioon kaikki kokemuksesi kotimaassa elämisestäsi
lähtien aina maahanmuuttoprosessiin saakka.

Äidinkieli
 Kirjoita mikä on äidinkielesi.

Kielitaidon itsearviointi:
äidinkieli ____________
Ymmärtäminen
Kuullun
ymmärtäminen

Puhuminen

Luetun
ymmärtäminen

Suullinen
vuorovaikutus

Puheen
tuottaminen

Kirjoittaminen

 Ruudukot tarkoittavat kielitaidon tasoa käyttäen yleisesti Euroopassa käytettävää luokitusta
(käytännöllinen työväline kansainvälisessä työnhaussa).
 Monisteessa “Kielitaitosi itsearviointitaulukko” annetaan tarkemmat ohjeet ja esimerkkejä
näistä tasoista. Voit kysyä lisätietoja ohjaajaltasi.
Esimerkki taulukosta:

Kielitaidon itsearviointi: äidinkieli Espanja
Ymmärtäminen
Kuullun
ymmärtäminen
C2

20

Ammattitaitoinen
käyttäjä

Puhuminen
Suullinen
vuorovaikutus

Luetun
ymmärtäminen
C1

Ammattitaitoinen
käyttäjä

C2

Ammattitaitoinen
käyttäjä

Puheen tuottaminen
C2

Ammattitaitoinen
käyttäjä

Lähde: (http://europass.cedefop.europa.eu ja http://www.coe.int/portfolio).

Kirjoittaminen
B2

Itsenäinen
käyttäjä

Tutkintotodistus tai muut todistukset
Tutkintotodistuksen
tai muun todistuksen
nimi

Myöntänyt taho

Päivämäärä

Eurooppalainen taso
(jos arvosanassa eri‐
telty)

 Kirjaa tänne tutkintotodistuksesi ja muut todistuksesi, jotka osoittavat kielitaitosi.
 Kirjoita tutkintotodistuksesi tai muun todistuksesi nimi sillä kielellä, kuin portfoliokin
on kirjoitettu. Voi olla hyödyllistä lisätä myös nimi alkuperäiskielellään. Kysy
ohjaajalta neuvoa tarvittaessa.
Esimerkki: Tutkintotodistus espanjan kielestä vieraana kielenä (DELE) (Keskitaso /
Nivel Intermedio).
 Viimeiseen sarakkeeseen voit lisätä CEF‐tason (Common European Framework of
Reference (CEF) level), jos sellainen on todistuksessasi mainittuna. Esimerkki: B2.
 Jos sinulla on useampi todistus samasta kielestä, kirjaa portfolioon ainoastaan se,
jossa on paras arvosana. Voit kuitenkin oman arviointisi perusteella lisätä riveille
tärkeimmiksi/oleellisimmiksi katsomasi todistukset.
 Liitä kopio jokaisesta todistuksesta portfolion liitteet‐kohtaan.

Kielen käyttöön liittyvä kokemus
Mistä
saakka

Kuvailu

Mihin
saakka

 Voit lisätä tähän kokemuksia siitä, kuinka olet hankkinut kielellisiä kuuntelemisen
lukemisen, puhumisen tai kirjoittamisen taitoja. Muistele, milloin ja missä käytit näitä
kieliä/nämä kokemukset tapahtuivat tai kuinka käytät näitä taitoja nykyisin.
 Varmista, että kuvailusi taidosta ja arvioimasi taitotaso vastaavat toisiaan. Kielitasojen
kuvailut ja ohjaaja toimivat apunasi.

Kielen käyttöön liittyvä kokemus
Kuvailu

Mistä
saakka

Mihin
saakka

Opin lukemaan ja kirjoittamaan Venezuelassa.

1992

2002

Puhun, luen ja kirjoitan espanjankieltä nykyisin perheeni ja maahan‐
muuttajayhteisön keskuudessa Espanjassa.
2011

tähän päi‐
vään
saakka

 Käy nyt prosessi läpi kaikkien kielten osalta, joista sinulla on kokemusta.
 Muistathan lisätä listalle nykyisen asunmaan virallisesti käytetyn kielen.

Kieli
Kielitaidon itsearviointi: kieli ____________
Ymmärtäminen
Kuullun
ymmärtäminen

Puhuminen

Luetun
ymmärtäminen

Suullinen
vuorovaikutus

Kirjoittaminen

Puheen
tuottaminen

Tutkintotodistus tai muut todistukset
Tutkintotodistuksen
tai muun todistuk‐
sen nimi

Myöntänyt taho

Päivämäärä

Eurooppalainen taso
(jos arvosanassa eri‐
telty)

Kielen käyttöön liittyvä kokemus
Mistä
saakka

Kuvailu

Mihin
saakka

Kieli
Kielitaidon itsearviointi: kieli ____________
Ymmärtäminen
Kuullun
ymmärtäminen

Luetun
ymmärtäminen

Puhuminen
Suullinen
vuorovaikutus

Puheen
tuottaminen

Kirjoittaminen

Tutkintotodistus tai muut todistukset
Tutkintotodistuksen
tai muun todistuk‐
sen nimi

Myöntänyt taho

Päivämäärä

Eurooppalainen taso
(jos arvosanassa eri‐
telty)

Kielen käyttöön liittyvä kokemus
Mistä
saakka

Kuvailu

Mihin
saakka

Kieli
Kielitaidon itsearviointi: kieli ____________
Ymmärtäminen
Kuullun
ymmärtäminen

Luetun
ymmärtäminen

Puhuminen
Suullinen
vuorovaikutus

Puheen
tuottaminen

Kirjoittaminen

Tutkintotodistus tai muut todistukset
Tutkintotodistuksen
tai muun todistuk‐
sen nimi

Myöntänyt taho

Päivämäärä

Eurooppalainen taso
(jos arvosanassa eri‐
telty)

Kielen käyttöön liittyvä kokemus
Kuvailu

Mistä
saakka

Mihin
saakka

OSA 6 ‐ Todisteet
 Tähän osioon kootaan kaikki tukevat dokumentit, jotka todistavat sen, että sinulla on
määrittelemiäsi kompetensseja. Todisteet ovat portfolion liitteitä.
 Jokainen dokumentti tulee nimetä sekä lisätä lyhyt kuvailu sen sisällöstä ja sisälletyistä
kompetensseista.
 Ohjaaja auttaa sinua valitsemaan tarkoituksenmukaisimmat dokumentit, jotka todista‐
vat kompetenssiesi olemassaolon.
Esimerkki:

Nimi
Suosittelukirje
Manuel Pérez

Nimi

Lyhyt kuvailu
Suosittelukirje, jonka
kirjoittanut oma
opettajansa lukiosta.
Lyhyt kuvailu

Kompetenssit
Tiimityö, matemaattiset
kompetenssit, oppia
oppimaan
Kompetenssit

OSA 7 – Lisätietoja
Tähän osioon voit lisätä mitä tahansa muuta tietoa, jonka koet oleelliseksi mainita ja jota ei ole
kirjattu aikaisempiin portfolion osioihin (muut todistukset, ajokortti, julkaisut, tutkimustyö,
jäsenyydet organisaatioissa yms.)





OSA 8 ‐ Liitteet
 Tähän osioon liität kaikki paperikopiot tutkintotodistuksistasi ja muista
todistuksistasi, kuten myös muut dokumentit, jotka olet maininnut todisteiksi
portfolion eri osioissa.
 Kirjoita lista kaikista liittämistäsi dokumenteista. Huolehdithan, että otsikot erottuvat
ja että dokumentit on nimetty samalla tavalla kuin osassa 6 (Todisteet).

 Liite 1: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Liite 2. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Liite 3. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Liite 4. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Liite 5. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Liite 6. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Olet päässyt loppuun saakka!
Nyt sinulla on olemassa kaikki dokumentit sisältäen tiedon kaikesta osaamisestasi
ja tiedoistasi.

Entä nyt?
 Ota selkeä kopio portfoliosta tietokoneellesi.
 Siirrä kaikki tieto Word‐tiedostoon “Kompetenssiportfolion sähköinen versio”.
Voit lisätä ja poistaa siitä osioita omien tarpeidesi mukaan.
 Sinulla on nyt kaikki tieto olemassa. Kun haluat hakea työtä tai koulutusta,
valitse portfoliosta oleelliset kokemukset ja kompetenssit juuri hakukohteitasi
silmällä pitäen.

Moniste 2

KIELITAITOSI ITSEARVIONTITAULUKKO
 Tämä moniste auttaa sinua täyttämään kompetenssiportfolioon kuuluvan kielitaitosi
itsearviointitaulukon.
Mikä on itsearviointitaulukko?
 Taulukko kuvailee kompetenssitasosi niistä kielistä, jotka tiedät.
 Jokaiselle kielitaidon osa‐alueelle on taulukossa valittavana taitojasi vastaava taso. Osa‐
alueita ovat:
 Ymmärtäminen (sisältää kuullun ja luetun ymmärtämisen)
 Puhuminen (sisältää suullisen vuorovaikutuksen ja puheen tuottamisen)
 Kirjoittaminen
Kuinka monta tasoa on olemassa?
 Yhteensä kuusi tasoa käyttäen yleistä Euroopan komission kielitaitotasojen
määritelmää. Kätevää tämä on erityisesti etsiessäsi töitä Euroopan alueelta.


Taulukko koostuu kolmesta laajasta tasosta:
 Peruskäyttäjä (tasot A1 ja A2);
 Itsenäinen käyttäjä (tasot B1 ja B2);
 Ammattimainen käyttäjä (tasot C1 ja C2).

Minkä tasoinen minä olen?
 Arvioidaksesi omaa kielitaidon tasoasi, lue seuraavaksi esitellyt kuvaukset kustakin tasosta
ja reflektoi sen jälkeen omaa osaamistasi.
Esimerkkejä:

Kielitaidon itsearviointi: äidinkieli espanja
Ymmärtäminen
Kuullun
ymmärtäminen
Ammattimainen
C2
käyttäjä

Luetun
ymmärtäminen
Ammattimainen
C1
käyttäjä

Puhuminen
Suullinen
vuorovaikutus
Ammattimainen
C2
käyttäjä

Puheen
tuottaminen
Ammattimainen
C2
käyttäjä

Kirjoittaminen
B2

Itsenäinen
käyttäjä

Kielitaidon itsearviointi: englanninkieli
Ymmärtäminen
Kuullun
ymmärtäminen
Itsenäinen
B1
käyttäjä

Luetun
ymmärtäminen
Itsenäinen
B1
käyttäjä

Puhuminen
Suullinen
vuorovaikutus
A2

Peruskäyttäjä

Puheen
tuottaminen
A2

Peruskäyttäjä

Kirjoittaminen
A2

Peruskäyttäjä

Tasojen kuvailua
Ymmärtäminen
Kuullun ymmärtäminen
Peruskäyttäjä
A 1: Ymmärrän tuttuja sanoja ja perussanontoja, jotka liittyvät minuun itseeni, per‐
heeseeni ja elinympäristööni silloin, kun ihmiset puhuvat hitaasti ja selkeästi.
A 2: Ymmärrän sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan
elämääni (esim. Perustiedot itsestäni ja perheestäni, ostoksien tekemiseen liittyvä
sanasto, paikallinen asuinympäristö, työllisyys). Ymmärrän pääkohdat lyhyistä ja sel‐
keistä viesteistä sekä ilmoituksista.
Itsenäinen käyttäjä
B 1: Ymmärrän pääkohdat selkeästä puheesta, kun se koskee minulle tuttuja asioita
koskien työtä, koulua, vapaa‐aikaa jne. Ymmärrän pääkohdat monista radio‐ ja televi‐
sio‐ohjelmista silloin, kun niissä käsitellään melko hitaasti ja selkeästi sellaisia ajankoh‐
taisia asioita, jotka kiinnostavat minua henkilökohtaisesti tai työni kautta.
B 2: Ymmärrän pitkähköä puhetta ja luentoa ja pystyn jopa seuraamaan monisyistä
keskustelua, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän suurimman osan elokuvista,
joissa puhutaan kirjakielellä.
Ammattimainen käyttäjä
C 1: Ymmärrän pitkää puhetta, vaikkei siinä olisi selkeätä rakennetta. Ymmärrän tele‐
visio‐ohjelmia ja elokuvia ilman suurempia ongelmia.
C 2: Minulla ei ole vaikeuksia ymmärtää puhetta missään kontekstissa (tosielämän
tilanteet, television), vaikka ulosanti olisi nopeata murteellista suomen kieltä, kunhan
minulla on hetki aikaa totutella murteeseen.

Luetun ymmärtäminen
Peruskäyttäjä
A 1: Ymmärrän tutut nimet, sanat ja hyvin yksinkertaiset lauseet, kuten muistilaput tai muut
lyhyet kirjoitukset.
A 2: Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä, sekä osaan löytää/lukea sellaista
jokapäiväistä tietoa kuten mainokset, ruokalistat, aikataulut jne. Ymmärrän myös lyhyitä yk‐
sinkertaisia henkilökohtaisia kirjeitä.

Itsenäinen käyttäjä
B 1: Ymmärrän tekstejä, joissa on suuri määrä jokapäiväistä työmaailmaan liittyvää kieltä.
Pystyn ymmärtämään, kun minulle kirjoitetaan henkilökohtaisia kirjeitä sisältäen asiaa tapah‐
tumista, tunteista ja toiveista.
B 2: Pystyn lukemaan artikkeleita ja raportteja, jotka koskevat ajankohtaisia ongelmia ja joissa
kirjoittajat ovat keskittyneet johonkin tiettyyn näkökulmaan. Ymmärrän nykykirjallisuutta

Ammattimainen käyttäjä
C 1: Ymmärrän pitkiä ja mutkikkaita tekstejä. Ymmärrän johonkin asiapiiriin erikoistunutta
tekstiä ja pitkiä teknisiä ohjeita, vaikkeivät ne liittyisi omaan alaani.
C 2: Pystyn lukemaan vaivatta käytännössä katsoen kaikenlaista kirjoitettua kieltä, myös abst‐
rakteja, rakenteellisesti tai kielellisesti monimutkaisia tekstejä kuten ohjekirjoja, erityisalojen
artikkeleita ja kaunokirjallisuutta.

Puhuminen
Suullinen vuorovaikutus
Peruskäyttäjä
A 1: Pystyn yksinkertaiseen vuorovaikutukseen siinä tapauksessa, että keskustelukumppani on
valmis toistamaan asioita hitaammin ja auttamaan minua muodostamaan lauseita asioista,
joita haluan sanoa. Voin kysyä ja vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät minulle
tuttuihin aihepiireihin tai välittömiin tarpeisiini.
A 2: Pystyn kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttä‐
vät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista. Pärjään hyvin ly‐
hyissä keskusteluissa, mutta en yleensä ymmärrä tarpeeksi, jotta pystyisin pitämään yllä itse
keskustelua itse.

Itsenäinen käyttäjä
B 1: Tulen toimeen useimmissa tilanteissa, joita syntyy matkustettaessa alueella, jossa kieltä
puhutaan. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja,
itseäni kiinnostavia tai jotka liittyvät arkielämään (esim. perhe, harrastukset, työ, matkustami‐
seen ja ajankohtaisiin asioihin liittyvät keskustelut).
B 2: Pystyn viestimään sujuvasti ja spontaanisti siten, että säännöllinen yhteydenpito syntype‐
räisten puhujien kanssa on täysin mahdollista. Voin ottaa aktiivisesti osaa keskusteluun tu‐
tuista aihepiireistä ja pysyä näkemyksiäni.

Ammattimainen käyttäjä
C 1: Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia il‐
mausten löytämisessä. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatilli‐
siin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman pu‐
heenvuoroni taitavasti muiden puhujien puheenvuoroihin.

C 2: Pystyn ottamaan vaivatta osaa kaikkiin keskusteluihin ja olen perehtynyt hyvin idiomaat‐
tisiin ja puhekielisiin ilmauksiin. Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja välittämään hie‐
nompiakin vivahteita tarkasti. Kohdatessani ongelmia osaan perääntyä ja kiertää mahdolliset
ongelmat niin sujuvasti, että muut tuskin ovat siitä tietoisia.

Puheen tuottaminen
Peruskäyttäjä
A 1: Pystyn kertomaan yksinkertaisin lausein missä asun ja ketä ihmisiä tunnen.
A 2: Voin käyttää useita sanontoja ja lauseita kuvaamaan yksinkertaisesti, perhettäni ja muita
ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja nykyistä tai edellistä työpaikkaani.

Itsenäinen käyttäjä
B 1: Pystyn liittämään yhteen ilmauksia yksinkertaisella tavalla kuvatakseni kokemuksia ja
tapahtumia, unelmiani, toiveitani ja tavoitteitani. Pystyn perustelemaan ja selittämään mieli‐
piteitäni ja suunnitelmiani. Pystyn kertomaan kirjan tai elokuvan tarinan tai juonen ja kuvai‐
lemaan omia reaktioitani.
B 2: Pystyn esittämään selkeitä, yksityiskohtaisia kuvauksia hyvinkin erilaisista aiheista, jotka
liittyvät minua kiinnostaviin asioihin. Voin selittää näkökantani johonkin ajankohtaiseen ky‐
symykseen, sen etuja ja haittoja sekä erilaisia vaihtoehtoja.

Ammattimainen käyttäjä
C 1: Pystyn esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia monimutkaisista aiheista, integ‐
roida alateemoja ja kehitellä keskeisiä näkökohtia ja päätyä johdonmukaisiin päätelmiin.
C 2: Pystyn esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen tai perustelun sopivaan tyyliin ja loogi‐
sen rakenteen, joka auttaa vastaanottajaa havaitsemaan ja muistamaan tärkeitä seikkoja.

Kirjoittaminen
Peruskäyttäjä
A 1: Pystyn kirjoittamaan lyhyen, yksinkertaisen postikortin, esimerkiksi lomaterveiset. Pystyn
täyttämään lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoja, esimerkiksi kirjoittamaan nimeni, kan‐
salaisuuteni ja osoitteeni hotellin ilmoittautumislomakkeeseen.
A 2: Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia muistiinpanoja ja viestejä. Pystyn kirjoitta‐
maan hyvin yksinkertaisen henkilökohtaisen kirjeen esimerkiksi kiittääkseni jotakuta jostakin.

Itsenäinen käyttäjä
B 1: Pystyn kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja tai it‐
seäni kiinnostavia. Pystyn kirjoittamaan henkilökohtaisia kirjeitä, joissa kuvailen kokemuksia ja
vaikutelmia.
B 2: Pystyn kirjoittamaan selkeitä, myös yksityiskohtia sisältäviä selvityksiä hyvinkin erilaisista
aiheista, jotka kiinnostavat minua. Pystyn kirjoittamaan esseen tai raportin, jossa välitän tie‐
toa tai esitän perusteluja puolesta tai sitä vastaan ottaen tietyn näkökannan. Pystyn kirjoitta‐
maan kirjeitä, joissa korostan henkilökohtaista merkitystä tapahtumille ja kokemuksille.

Ammattimainen käyttäjä
C 1: Pystyn ilmaisemaan itseäni selkeällä, hyvin jäsennellä tekstillä sekä ilmaisemaan näkö‐
kulmiani melko laajasti. Voin kirjoittaa monimutkaisista aiheista kirjeessä, esseessä tai rapor‐
tissa sekä korostamaan mielestäni keskeisiä kysymyksiä. Voin valita lukijalle sopivan tyylin.
C 2: Osaan kirjoittaa selkeää, sujuvaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä. Pystyn kirjoittamaan
monimutkaisia kirjeitä, raportteja tai artikkeleita, jotka esittelevät jonkin yksittäisen tapauk‐
sen tehokasta loogista rakennetta mukaillen, joka auttaa vastaanottajaa havaitsemaan ja
muistamaan tärkeitä seikkoja. Pystyn kirjoittamaan koosteita ja katsauksia ammattiin tai kau‐
nokirjallisuuteen liittyen.

Tukimateriaali: Esimerkki Forward‐kompetenssiportfoliosta

KOMPETENSSIPORTFOLIO
OSA 1 – Henkilötiedot
Sukunimi
Etunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti

GONZÁLEZ, Ester

123, Street Via Laietana, 08010, Barcelona, Catalonia, Spain.
+358 40 123 4567

forward@gmail.com

Kansalaisuus

venetsuela

Syntymäaika

25.11.1975

Sukupuoli

Nainen

OSA 2 – Kokemukset
Päivämäärä
Ammatti tai asema
Pääasialliset
aktiviteetit ja
vastuualueet
Työnantajan nimi ja
osoite
Työnantajatahon
toimiala

Marraskuusta 2011 tähän päivään saakka
Sairaanhoitaja
Perushuolenpito vanhuksista: hygienia, lääkitys,
ravitsemus jne.
Vanhusten sairaala. Helsinki
Terveydenhuoltoala

Päivämäärä
Ammatti tai asema
Pääasialliset aktiviteetit
ja vastuualueet
Työnantajan nimi ja
osoite
Työnantajatahon
toimiala

Joulukuusta 2005 helmikuuhun 2009
Vanhushoitaja‐assistentti
Vanhusten hoitaminen: hygienia, siivous, ravitsemus
jne.
Yksityinen vanhainkoti. Barcelona
Sosiaali‐ ja terveysala

OSA 3 – Koulutus, kurssit, valmennukset
Päivämäärä

Syyskuusta 2009 to kesäkuuhun 2010

Saavutettu
tutkintonimike/pätevyys

Lähihoitaja, sosiaali‐ ja terveysala

Pääaineet ja saavutetut
taidot

Kansalliset kielet (suomi ja ruotsi)
Vanhusten hoitotyö
Hygienia
Lääkitys
Ravitsemus
Perushuolenpito

Oppilaitoksen
/koulutustahon
nimi ja ala
Tutkinnon/pätevyyden
taso kansainvälisessä
luokituksessa

Helsingin sosiaali‐ ja terveysalan oppilaitos, Helsinki

ISCED 3

OSA 4 ‐ Kompetenssit
Peruskompetenssit
Kompetenssi
Viestintä
Matemaattinen
osaaminen
Digitaaliset taidot

Konteksti, jossa se saavutettu
Aktiivinen vanhusten ja lasten kuuntelija
Osaa laskea lääkeannokset vanhuksille
Säännöllinen atk:n käyttö viestinnässä kotimaahan jääneen
perheen kanssa

Nykyisen
asuinmaan
tuntemus ja
palveluiden käyttö

Lasten kouluun vieminen, jatkuva terveyspalveluiden
käyttö, matkakortin hankkiminen, yhteydenotto ja vierailut
paikallisissa maahanmuuttajayhdistyksissä

Työn‐ ja
tiedonhaku

Aktiivinen mahdollisuuksien etsiminen kautta paikallisen
työvoimatoimiston, muiden organisaatioiden, median,
Internetin ja kontaktiensa kautta.

Kansalaistaidot

Vapaaehtoistyö kirkossa ja kulttuuriorganisaatioissa.

Henkilökohtaiset kompetenssit
Kompetenssi
Muutosten
hallinta

Konteksti, jossa se saavutettu
Maahanmuuttokokemus: asettuminen tuntemattomaan
maahan, jossa työskennellään uudessa ja alemmassa
ammattikunnassa, uuden kielen oppiminen ja kulttuuristen
normien sisäistäminen
Asettuminen nykyiseen asuinmaahan: oman elämän
hallinta yksin uudessa ympäristössä.

Itseluottamus

Päätös ilmoittautua jatkokoulutukseen.
Ratkaisen töissäni kohtaamia ongelmia.

Itsenäinen
toiminta

Päätös muuttaa kotimaasta pois, kun tajusin, että halusin ja
pystyin siirtymään toiseen maahan, vaikka edessä olikin
kaikenlaisia esteitä maahanmuuton aikana.

Vastuullisuus

Huolehdin omista lapsistani ja anna myös taloudellista ja
henkistä tukea perheenjäsenilleni, jotka jäivät
lähtömaahan.
Päätös maahanmuuttoon.

Aloitekyky
Pitkäjänteisyys ja
lannistumattomuus
Organisointi ja
johtaminen
Tunnejohtaminen

Pystynyt löytämään pysyvän työpaikan perinteisiltä
työmarkkinoilta.
Kyky kestää vaikeita tilanteita ja selviytymään
kaikenlaisista esteistä.
Töissä haluan organisoida tehtäväni niiden tärkeyden mu‐
kaan
Maahanmuuttoprosessin suunnittelu.
Käsitellä maahanmuuttoon liittyvää surua.

Sosiaaliset kompetenssit
Kompetenssi
Tiimityö ja
yhteistyö
Valmius tarttua
mahdollisuuksiin
Neuvottelu ja
konfliktinhallinta
Hyödyllisten
suhteiden
luominen

Konteksti, jossa se saavutettu
Kehittynyt erityisesti työmaailmassa ja vapaaehtoistyön
kautta.
Etsii koko ajan uusia työmahdollisuuksia.
Tapaa aika ajoin uusia ihmisiä.
Työnhaun strategiat.
Kodin ja työn hoitaminen tilanteessa, jossa ei ole tarpeeksi
tuloja.
Tutustuu ihmisiin, joiden kautta mahdollisuus löytää uusia
työmahdollisuuksia.

Metakompetenssit
Kompetenssi
Suunnittelukyky
Kulttuurienvälinen

Konteksti, jossa se saavutettu
Maahanmuuttoprosessi.
Tapaa ja on yhteyksissä ihmisten kanssa, jotka ovat kotoisin

samasta lähtömaasta.

kompetenssi
Kaksikulttuurisen
identiteetin
hallitseminen

Matkailu lähtömaahan.

Osallistuminen erilaisille harjoittelukursseille, kielikursseille
jne.
Kaikista kokemuksista oppii jotain.

Oppimaan
oppiminen

OSA 5 – Kielipassi
Äidinkieli

suomi
Kielitaidon itsearviointi:
äidinkieli suomi

Ymmärtäminen
Kuullun
ymmärtäminen
C1

Ammattimainen
käyttäjä

Puhuminen

Luetun
ymmärtäminen
C1

Ammattimainen
käyttäjä

Suullinen
vuorovaikutus
C1

Puheen tuottaminen

Ammattimainen
käyttäjä

C1

Ammattimainen
käyttäjä

Kirjoittaminen
C1

Ammattimainen
käyttäjä

Tutkintotodistus tai muut todistukset
Tutkintotodistuksen
tai muun todistuksen
nimi

Myöntänyt taho

Eurooppalainen taso (jos
arvosanassa eritelty)

Päivämäärä

Kielen käyttöön liittyvä kokemus
Kuvailu

Mistä
saakka

Mihin saakka

Koulussa kotimaassa.

1992

2000

Jatkuva kommunikointi lähtömaan kielellä perheen ja ystävien kanssa.

nykyisin

OSA 6 ‐ Todisteet
Nimi

Lyhyt kuvailu

Kielitutkinto

Virallinen todistus, jonka on myön‐
tänyt Helsingin kaupungin työväen‐
opisto.

Kompetenssit
suomen kieli: kuunteleminen, luke‐
minen, puhuminen kirjoittaminen,
viestintä, kulttuurienvälinen
kompetenssi

Suosittelukirje

Kirjeen on kirjoittanut entisen
työpaikan johtaja

Tiimityö, organisointikyky, vastuun‐
tuntoisuus

OSA 7 ‐ Lisätietoja
 Ajokortti Suomessa
 Monikulttuurisen järjestön hallituksen jäsen

OSA 8 – Liitteet
 Liite 1: Kielitutkintotodistus
 Liite 2. Suosittelukirje
____________________________________________________________

TYÖKALU 26

Lopullisen portfolion esittelyn valmistelu
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
5‐15 tuntia
Paperia, tietokone, kamera
3. Lopullinen portfolio

TAVOITTEET
 Tukea naisia esittelemää portfolionsa (erityisesti kompetenssejaan)
 Harjoitella viestinnän kompetenssia DESCRIPTION/METHODOLOGY
Tämä toiminto tulisi suorittaa sitten, kun osallistujat ovat valmistaneet portfolionsa (liitteineen)
ja keskustelleet siitä ohjaajan kanssa henkilökohtaisesti.
Ohjaaja kertoo ryhmäläisille että tässä aktiviteetissa he valmistavat henkilökohtaisen esityksen
portfoliostaan, jonka esittävät koko ryhmälle. Esitelmän avulla naiset kertovat
kompetensseistaan sen tiedon perusteella, jota ovat keränneet portfolioonsa.
Tehdäkseen niin jokaisen naisen täytyy pohtia ja päättää, missä muodossa haluaa portfolionsa
tehdä.
Esimerkkejä on monia, joita naisille voi antaa:
 Creative video curriculums – luovat ”videocv:t”:
http://www.youtube.com/watch?v=z5nbqwynsyI (espanjaksi) ja
http://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M
 Video resume: http://www.youtube.com/watch?v=7iWhCOjTjvg&feature=watch‐vrec
 Sarjakuvamainen : http://www.makebeliefscomix.com/
 Suullinen esitys
 Valokuvakirja
Tämän jälkeen naiset valmistelevat esityksensä ottaen huomioon, että esitys voi kestää kor‐
keintaan 15 minuuttia. Riippuen esitystavasta esityksen valmistaminen voi viedä aikaa useita
tunteja. Ohjaaja tukee naisia esitykseen liittyvissä päätöksissä ja esityksen valmistamisessa.
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KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä, digitaaliset taidot, työn‐ ja tiedonhaku
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, itsetuntemus, aloitekyky, itsenäinen
toiminta, tiedon analysointi ja yhdistely, organisointi ja johtaminen, vastuullisuus,
tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Valmius tarttua mahdollisuuksiin
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, oppimaan oppiminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia suoritetaan toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Aktiivinen osallistuminen
 Viestintätaidot
 Luovuus
 Aloitekyky
 Organisointikyky
 Itsenäinen toiminta
TYÖKALU 27

Portfolion validointi
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
Ulkopuolisten asiantuntijoiden ryhmä/paneeli
3 ‐ 5 tuntia
Paperia, kyniä.
3. Lopullinen portfolio

TAVOITTEET
 Tukea naisia portfolion esittämisessä
 Harjoitella viestintäkompetenssia
 Saada validoitua portfoliot asiantuntijoilla

DESCRIPTION/METHODOLOGY
Tämä on jatkoa edelliselle toiminnolle, koska tässä osiossa naiset esittelevät portfolionsa.
Portfolioiden esittelytilaisuuteen kutsutaan mukaan asiantuntijat (NSAG jäsenet tai vastaavat).
Jokainen nainen pitää noin 15 minuutin esityksen muille ryhmäläisille ja asiantuntijoille.
Istunnon lopuksi asiantuntijat antavat palautetta ja suositteluja naisille, kuten myös henkilö‐
kohtaista palautetta jokaiselle ryhmäläisistä (nk. portfolion validointi).
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KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT






Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itseluottamus, aloitekyky, tiedon analysointi ja
yhdistely, organisointi ja johtaminen, muutosten hallinta, itsetuntemus, pitkäjänteisyys
ja lannistumattomuus, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Valmius tarttua mahdollisuuksiin, hyödyllisten suhteiden
luominen
Metakompetenssit: Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen, oppimaan oppiminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia voidaan suorittaa toiminnon aikana
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Viestintätaidot
 Luovuus
 Organisointikyky
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4. Yksilötoiminnot
TYÖKALU 28

Ensimmäinen haastattelu
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanainen
Ohjaaja
1 tunti
Paperia, kyniä, tietokone. Jokaiselle naiselle luodaan henkilökoh‐
tainen tiedosto, johon kerätään oleellista tietoa.
1. Esittely

TAVOITTEET
 Perehtyä jokaisen naisen tarpeisiin.
 Tunnistaa jokaisen naisen nykytilanne.
 Tukea tarpeiden tunnistamisessa.
 Tukea naisia huomaamaan tarpeensa.

KUVAILU/MENETELMÄT
Tämä on ensimmäinen haastattelu, jonka avulla maahanmuuttajanainen voidaan oppia tun‐
temaan ja päästään kartoittamaan hänen tarpeensa. Käytössäsi on kaksi vaihtoehtoa:
ensimmäinen on kasvotusten tehtävä haastattelu. Toisena vaihtoehtona on ohjaajan tuella
täytettävä lomake. Haastatteluohjeet löydät tuonnempaa.
1. OSA
Kuvailu
Organisaation ja haastattelijan esittely, sekä
haastattelun pituuden ja tarkoituksen ku‐
vailu

Naisen esittely.

Kohdat
 Haastattelijan nimi
 Lyhyt kuvailu organisaation päätoimin‐
noista
 Lyhyt kuvailu siitä, mitä haastattelija jo
tietää naisista, jos on mahdollista
 Haastattelun pituus ja tarkoitus





Naisen nimi ja kutsumanimi
Ikä
Kuinka nainen löysi organisaation
Mahdolliset vaikeudet löytää organisaa‐
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tiota (sijainti)
Selvennetään/käydään läpi organisaation
tarjoamat palvelut.

 Lyhyt kuvailu organisaation tarjoamista
palveluista naisille.

Käydään uudelleen läpi haastateltavan in‐
tressejä.

 Vahvistetaan, että ohjelmatarjonta on
sopiva naiselle ja tuetaan häntä selven‐
tämään tarpeitaan, jos ne on epämää‐
räisesti ilmaistu.
 Varmistetaan, että nainen ymmärtää
täysin ohjelman sisällön ja sen tarjon‐
nan, sekä annetaan hänelle lisätietoja,
jos tarpeen.

2. OSA
(Jos haastateltava on kiinnostunut jatka‐
maan):
Tutustutaan naisen maahanmuuttohistori‐
aan ja perhevastuualueisiin ja autonomisuu‐
teensa.

 Lähtömaa
 Nykyinen asuinpaikka ja kenen kanssa
jakaa kotinsa
 Perhe (nykyisessä asuinmaassa ja lähtö‐
maassa)
 Kuinka pitkään asunut nykyisessä asuin‐
maassa
 Syy maahanmuuttoon
 Kuinka laillinen oleskelulupa saatu
 Voimassaoloaika oleskeluluvalle Suo‐
messa

Käydään läpi hänen työ‐ ja harjoittelukoke‐
muksiaan, tulojaan, yhteiskunnallinen osal‐
listumistaan ja tukiverkostoja

 Aikaisemmat työt lähtömaassa: ala,
kesto, ja liittyvät harjoittelut
 Virallinen todistusten/kompetenssien
validointi nykyisessä asuinmassa
 Mitä kaikkea tähän saakka on tapahtu‐
nut?
 Paikat, joista voi pyytää tukea ja apua
 Elämäntarkoitus
 Saatavilla oleva tuki (ihmiset, verkostot)

Kyky tunnistaa ja analysoida omaa tilannet‐
taan.

 Syyt siihen, miksi nainen uskoo, ettei
löydä työpaikkaa / ei kykene voittamaan
muita esteitä elämässään
 Tietoisuus omista tarpeistaan
 Tietoisuus kyvyistään
 Rakenteellisten esteiden ja
mahdollisuuksien tunnistaminen
 Tietoisuus siitä, mitä täytyy tehdä
 Rohkeus ottaa tarpeellisia askeleita elä‐
mässään.

3. OSA
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Tiedon uudelleen muotoileminen ja verbali‐
soidaan tarpeet konkreettisin termein.

 Ohjaaja/kouluttaja muotoilee uudelleen
tiedot naisen tilanteesta ja tarpeista.

Muotoillaan tarpeet ja tarjonta vastaamaan
toisiaan.

 Tarjonta, jonka nainen katsoo hyödylli‐
seksi tarpeilleen
 Käydään läpi tarjolla olevat mahdollisuu‐
det
 Käydään läpi tarjolla olevat tukimuodot
ja sitä, että naisella on oikeus tukeen
 Toteutetut toimenpiteet, jotka edellyttä‐
vät joitain muutoksia nykytilanteessa.

Lomake voidaan jakaa ryhmäläisille ja ne voidaan täyttää joko yksilöllisesti tai yhdessä haastat‐
telunomaisesti ohjaajan kanssa (ohjaaja haastattelija/ryhmäläinen haastateltava).

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, tiedon analysointi ja
yhdistely, pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Tiimityö ja yhteistyö
Metakompetenssit: Oppimaan oppiminen, tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia tehdään haastattelun aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Viestintätaidot
 Tiedon analysointi ja yhdistely
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HENKILÖTIEDOT
Etunimi ja
sukunimi
Osoite

Sukupuoli: M

Postinumero

N

Kaupunki

Puhelinnumero

Sähköposti

SYNTYMÄAIKA
Syntymäaika
Syntymäpaikka

Status Suomessa
KANSALAISUUS
TYÖLUPA JA OLESKELULUPA
OLESKELULUPA
EU:N SISÄINEN
OLESKELULUPA

Dokumenttinumero

OPISKELIJANA SUOMESSA
PASSI
TURVAPAIKANHAKIJA
MUU:

Saavuitko maahan perheen yhdistämis‐
syistä?

Maahan saapumisen ajankohta:

Kyllä

En

TALOUS
Lapsia?

Kyllä

Määrä

Tässä maassa? Kyllä

Ei

EI

Oletko vastuussa muista kuin per‐
heenjäsenistä?
Kyllä

Määrä

Suhteet muihin kuin perheenjäse‐
niin:

Asuvatko he kanssasi? Määrä
Kyllä

Ei

Tässä massa? Kyllä

Määrä

Ei

Määrä

Ei

Kenen kanssa asut?
Kumppanin

Vanhempien

Sukulaisten

Yksin

Muiden ihmisten
(ei sukulaisten)

KOULUTUSHISTORIA
OPINNOT
EI KOULUTUSTA
PERUSKOULU

Tässä maassa?

Lähtömaassasi?

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Tässä maassa?

Lähtömaassasi?

Tässä maassa?

Lähtömaassasi?

YLIOPISTO‐OPINNOT

Tunnistettu?

KYLLÄ
EI

MUUT KOULUTUKSET/KURSSIT
Tässä
maassa

Lähtö‐
maassasi

DIGITAALINEN OSAAMINEN
Ei ole

Matala

Keskitaso

Korkea

KIELITAITO
Äidinkieli
Muut kielet:

Taso

Ei ymmärrä

(1)

(2)

(3)

(4)

Ymmärtäminen

Puhuminen

Lukeminen

Kirjoittaminen

TYÖHISTORIA
TYÖLLISYYSTILANNE
Työsuhteessa?

Kyllä

Työsopimus?

Kyllä

Ei

Ei

Nykyinen työsuhde
Työpaikan nimi

Asema

Toimiala

Kesto

TYÖKOKEMUS NYKYISESSÄ ASUINMAASSA
Viimeiset 3 työsuhdetta
1. Työpaikan nimi

Asema

Toimiala

Kesto

Työsopimus?
Kyllä

2. Työpaikan nimi

Asema

Toimiala

Kesto

Ei
Työsopimus?
Kyllä

3. Työpaikan nimi

Asema

Toimiala

Kesto

Ei
Työsopimus?
Kyllä
Ei

TYÖKOKEMUS LÄHTÖMAASSA
Viimeiset 3 työsuhdetta
1. Työpaikan nimi

Asema

Toimiala

Kesto

Työsopimus?
Kyllä
Ei

2. Työpaikan nimi

Asema

Toimiala

Kesto

Työsopimus?
Kyllä
Ei

3. Työpaikan nimi

Asema

Toimiala

Kesto

Työsopimus?
Kyllä
Ei

TYÖKALU 29

Henkilökohtaisen ja ammatillisen histo‐
rian analyysi ‐ Husson I
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALI JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
2 tuntia
Paperia, kyniä, lomake reflektoinnille.
2. Kehittyminen

TAVOITTEET
 Edistää työkokemuksen ja koulutuksellisen elämänkerran uudelleen rakentamista.

KUVAILU MENETELMÄT
Kyseessä on haastattelu, joka mahdollistaa naisia reflektoimaan aikaisempia työ‐ ja koulutus‐
kokemuksiaan, kuten myös elämänsä rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kaikkeen itsear‐
viointiin.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, tiedon analysointi ja yhdistely, pit‐
käjänteisyys ja lannistumattomuus, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Tiimityö ja yhteistyö, neuvottelu ja konfliktinhallinta
Metakompetenssit: Oppimaan oppiminen, tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen

OHJEET ARVIOINNILLE
Naisen kokonaisprofiilin arviointi; kompetenssit, elämänkerta.

HAASTATTELU/KYSELY
1. FAKTATIEDOT
1.1 Mikä on peruskoulutuksesi (tai kurssit joihin olet osallistunut)? Konkreettisesti, mitkä
ovat ...
1.1.1. Opinnot, joita olet suorittanut?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.1.2. Lisäkoulutus tai ‐kurssit, joita olet suorittanut opintojesi jälkeen?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.1.3. Minkä koulutustason opintosuorituksia sinulla on takanasi (esim. korkeakoulututkinto,
peruskoulu yms.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Kuinka olet edennyt ammatillisella urallasi? Kuvaile “huippuhetkiä” ja käännekohtia
urallasi tähän saakka:
1.2.1. Yritys, yritykset/muu taho jossa olet työskennellyt:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2.2. Ammatillinen asemasi (työn kesto, erikoistuminen, kiinnostumisesi taso kyseistä ammat‐
tia kohtaan, eteneminen työtehtävissäsi/työpaikka (kuten esim. tittelin muuttuminen, palkan‐
korotus yms.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2.3. Syyt muutoksiin ammatillisella urallasi (esim. Vaihdoin työpaikkaa, koska...):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.2.4. Yleisarviosi siitä, onko ammatillisella urallasi ollut tarpeeksi vaihtelua (esim. Mielestäni
on ollut liikaa muutoksia, ei ole ollut muutoksia, ei ole ollut riittävästi muutoksia), millainen on
ollut ammatillinen menestyksesi, henkilökohtainen tyytyväisyytesi työtäsi kohtaan:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ANTAMIESI FAKTATIETOJEN LÄHTÖKOHDAT: MITKÄ ASIAT OVAT VAIKUTTANEET
AMMATILLISEEN JA HENKILÖKOHTAISEEN KEHITYKSEESI, SIIHEN, MILLAINEN ELÄMÄSI ON
NYKYISIN?
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2.1. Nykyinen työsi: Kuinka päädyit nykyiseen työhösi? Valitsitko sen itse (esim. hakeuduit
ammattisi takia), vai ajauduitko työhösi sattumalta?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Oletko tyytyväinen työhösi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3. Mitkä ulkoiset seikat ovat vaikuttaneet ammatillisiin valintoihisi ja jos niin miten?
2.3.1. Perhetilanne (esimerkiksi isäsi/äitisi/veljiesi/siskojesi/muiden sukulaisten harjoittama
ammatti → päädyit samaan amma in)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3.2. Sosiaalinen ja kulttuurinen tilanne?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3.3. Taloudellinen tilanne. Onko sinulla esimerkiksi ollut taloudellisia vaikeuksia, joiden vuoksi
esimerkiksi ollut vaikeuksia suorittaa opintosi loppuun tai harjoittaa bisnestä haluamallasi
tavoin?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3.4. Alkuperämaan/synnyinseutujen maantieteellinen sijainti (maaseutu, kaupunki, ulko‐
maa): voisiko jokin näistä seikoista vaikuttaa nykyiseen ammattiisi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.4. Onko ollut eroja siinä, kuinka olisit halunnut työssäsi erikoistua ja millaisiin työtehtäviin
olet tosiasiallisesti erikoistunut? Jos eroja on ollut, onko sillä ollut positiivisia vai negatiivisia
vaikutuksia elämääsi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.5. Jos voisit nyt kaikkien kokemustesi ja tietojesi kautta rikastuneena valita uudelleen
ammattisi, valitsisitko samalla tavoin, kuin olet aikaisemminkin valinnut, vai valitsisitko toi‐
sin?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.6. Mitkä ovat ne tapahtumat, ihmiset tai tilanteet, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi
elämääsi?
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.7. Mitkä ovat ne kaksi asiaa, joita haluaisit antaa enemmän lapsillesi, muttet ole sitä elä‐
mäntilanteesi/perhetilanteesi/saamasi koulutuksen vuoksi voinut tehdä (esim. yhteistä ai‐
kaa...)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. FAKTATIETOJEN ARVIOINTI
3.1. Mitkä olivat (aikaisempia vastauksiasi mukaillen) tärkeimmät/tärkeät hetket elämäs‐
säsi?
3.1.1. Löytämäsi henkilökohtaiset ja ammatilliset kiinnostuksen kohteet:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.1.2. Ammatillisen elämäsi avainhetket:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.1.3. Muut elämäsi merkittävät hetket:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.2. Mitkä ovat konkreettiset ammattielämässäsi saavutetut “työt”, luomukset, henkilökoh‐
taiset saavutukset, jotka ovat joko tuottaneet sinulle henkilökohtaista tyydytystä ja/tai ol‐
leet tärkeitä urasi/työsi kannalta?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.3. Mitkä opintojesi ja kurssiesi aikana saavuttamistasi tiedoista ovat olleet tärkeitä ja käy‐
tännöllisiä henkilökohtaisessa elämässäsi? Mistä tiedoista ei ole ollut hyötyä? Mistä tie‐
doista on joskus ollut hyötyä?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.4. Mitkä (3 erilaista) tiedot ovat sellaisia, joista olisi hyötyä aikaisemmalla urallasi, eikä
niinkään enää nykyelämässäsi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.5. Mihin tehtäviin olet töissäsi erikoistunut (koska olet itse niin halunnut tai olosuhteiden
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pakosta):
‐ teknikko (tai tieteilijä)? _________________________________________________________
‐ jonkun alan asiantuntija (minkä alan?)_____________________________________________
‐ operaattori? _________________________________________________________________
‐ tutkija, innovaattori? __________________________________________________________
‐ johtaja? _____________________________________________________________________
‐ luovan alan toimija? ___________________________________________________________
‐ organisaattori? _______________________________________________________________
‐ jokin muu, mikä? ______________________________________________________________
3.6. Kuinka määrittelisit muutamalla sanalla nykyistä ammatti‐identiteettiäsi? Mikä on ny‐
kyinen todellinen ammattisi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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TYÖKALU 30

Haastattelu kurssin puolivälissä
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
1 tunti
Paperia, kyniä. Henkilökohtainen tiedosto jokaiselle naiselle, jo‐
hon kootaan/jossa säilytetään kaikki oleellinen tieto.
2. Kehittyminen

TAVOITTEET
 Tukea naisia tunnistamaan kompetenssinsa
 Tukea naisia täydentämään portfolionsa
 Selventää käsitteitä ja hälventää epäilyksiä

KUVAILU/MENETELMÄT
Tämä on puolivälissä kurssia käytävä keskustelu, jota voidaan käyttää seurantana portfolion
luomisprosessiin liittyen ja mahdollisuutena antaa naisille erityistukea.
Haastatteluohjeet ovat ohessa seuraavana.
1. OSA
Kuvailu

Kohdat

 Tuetaan naisia tunnistamaan:
 Kompetenssinsa.
 Kokemuksiaan, jotka ovat saatta‐
neet myötävaikuttaa joidenkin
kompetenssien kehittymiseen.
 Kokemuksiaan, joissa muualla
hankittuja kompetensseja on so‐
vellettu käytännössä erilaisissa
konteksteissa.
 Kompetenssejaan, jotka kehitty‐
neet kurssin aikana.
 Todisteita (dokumentteja), joilla
hän voi todentaa olemassa ole‐
via kompetenssejaan.

 Käydään läpi “Kompetenssien
oppimispäiväkirja”, jota naiset ovat täyt‐
täneet kurssin aikana.
 Selvennetään käsitteitä ja hälvennetään
epäilyksiä ja epäselvyyksiä.

2. OSA
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Kuvailu

Kohdat

 Tuetaan naisia täyttämään portfolioi‐
taan.

 Selvennetään, mitä portfolio sisältää ja
hälvennetään epäilyksiä.

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT





Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, tiedon analysointi ja
yhdistely, pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Tiimityö ja yhteistyö
Metakompetenssit: Oppimaan oppiminen, tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen,
suunnittelukyky

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia tehdään toiminnon aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Viestintätaidot
 Tiedon analysointi ja syntetisointi

TYÖKALU 31

Loppuhaastattelu
OSALLISTUJAT
SUOSITELTU
AJANKÄYTTÖ
MATERIAALIT JA
RESURSSIT
FORWARD‐PROSESSIN
VAIHE

Maahanmuuttajanaiset
Ohjaaja
1 tunti
Paperia, kyniä. Henkilökohtainen tiedosto jokaiselle naiselle, jo‐
hon kootaan/jossa säilytetään kaikki oleellinen tieto.
3. Lopullinen portfolio

TAVOITTEET
 Tukea naisia tunnistamaan sellaiset kompetenssinsa, joita haluaa kehittää edelleen
 Tukea naisia täyttämään portfolioitaan
 Auttaa naisia määrittelemään henkilökohtaiset tavoitteensa elämässään

KUVAILU/MENETELMÄT
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Tämä on loppuhaastattelu, jota voidaan käyttää portfolion viimeistelyyn ja tulevaisuuden
suunnitelmien tukemiseen.
Haastatteluohjeet ovat ohessa seuraavana.
1. OSA
Kuvailu

Kohdat

 Tuetaan portfolion saattamista lopulli‐
seen muotoonsa.
 Arvioidaan portfolioprosessia sisältäen
validointiprosessin.

Käydään läpi portfolioita, hälvennetään
epäilyksiä ja epäselvyyksiä sekä arvioidaan
kurssin aikaista prosessia.
2. OSA

Kuvailu

Kohdat

 Tuetaan naisia tunnistamaan:
 Henkilökohtaiset tavoitteet
 Mahdolliset esteet
 Ajan ja tuen tarpeen tavoit‐
teidensa saavuttamiseksi
 Käydään läpi tulevat vaiheet ta‐
voitteiden saavuttamiseksi

 Käydään läpi loppupäätelmät ryhmätoi‐
minnoista
 Pureudutaan tuleviin tavoitteisiin alla
olevan taulukon avulla

Seuraava taulukko on käytännöllinen keino miettiä yksityiskohtaisesti naisten tulevia vaiheita
tavoitteidensa saavuttamiseksi:
TAULUKKO: PÄÄMÄÄRÄT JA TOIMINNOT
Päämäärä

Toiminto sen
saavuttamiseksi

Aika, joka tähän
tarvitaan

Voimavarat, jotka
tavoitteiden saa‐
vuttamiseksi
tarvitaan

Mistä tiedät, että
tavoite on saavu‐
tettavissa?

KEHITTYVÄT KOMPETENSSIT
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Peruskompetenssit: Viestintä
Henkilökohtaiset kompetenssit: Itsetuntemus, itseluottamus, tiedon analysointi ja
yhdistely, pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus, tunnejohtaminen
Sosiaaliset kompetenssit: Neuvottelu ja konfliktinhallinta
Metakompetenssit: Oppimaan oppiminen, tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen,
suunnittelukyky

OHJEET ARVIOINNILLE
Arviointia tehdään haastattelun aikana.
Seuraavia asioita voidaan arvioida:
 Viestintätaidot
 Tiedon analysointi ja yhdistely
 Suunnittelukyky
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SURT, Women’s Foundation.
Private Foundation, Espanja.
Frauenservice Graz, Itävalta.
Monika‐Naiset liitto ry, Suomi.
People, S.r.l., Italia.
Women’s Issues Information
Centre (WIIC), Liettua.
Romanian Institute for Adult
Education (IREA), Romania.

LLP‐ Grundtvig Multilateral Project
FORWARD. Kompetenssiportfolio ja pedagogiset työkalut maahanmuuttajanaisten

osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen, vahvistamiseen ja parantamiseen virallisessa,
epävirallisessa ja arkioppimisen ympäristössä
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