
Monikulttuurinen ohjaustyö haastaa ohjaajan 
tutustumaan omaan kulttuuritaustaansa

Jokaisen yhteiskunnan jäsenen olisi hyvä tiedostaa se, millaista on sopeutua uuteen kulttuuriin. Erityises-
ti ohjaustyötä tekevät tarvitsevat ymmärrystä kulttuuriin sopeutumisen prosessista työpaikkojen ja kou-
lulaitosten monikulttuuristuessa lisääntyvän maahanmuuton ja esimerkiksi koulutusvaihdon ansiosta. 

Monikulttuurista ohjaustyötä tekevälle on suuri haaste oppia ymmärtämään oman kulttuuritaustan 
vaikutus ajatteluun ja toimintaan. Parhaimmillaan ohjaamistilanteesta voi kehittyä kokemus, jossa mo-
lemmat osapuolet oppivat toisiltaan. Pahimmillaan asiakkaan luottamuksen voi menettää heti koh-
taamisen alussa, jos ohjaaja ei kykene kohtaamaan ohjattavaa yksilönä ja kuulemaan,  mitä hänellä on 
oikeasti sydämellään.

Ohjaustyössä on hyvin tärkeää ymmärtää esimerkiksi yhteisöllisten ja yksilökeskeisten kulttuurien ero-
ja. Yhteisöllisissä kulttuureissa on länsimaita tyypillisempää keskustella omista ongelmista itselle tuttujen 
ihmisten kanssa, kun taas länsimaissa saatetaan herkemmin kääntyä ammattiauttajien puoleen. Suo-
malaisessa kulttuurissa on totuttu melko suorasanaiseen keskusteluun ja siirtymiseen nopeasti asiaan, 
yhteisöllisissä kulttuureissa taas pyritään olemaan kohteliaita ja ilmaisemaan asioita monimutkaisemmin 
ja hitaammin. 

Maahanmuuttajien ohjaus on luonteeltaan yllätyksellistä ja moninaista, eikä siinä voi pitäytyä ajatuk-
sessa, että tämä asia ei kuulu työhöni. Ohjaajan on kyettävä vastaamaan ohjattavan mukanaan tuomiin 
kysymyksiin, jotka voivat olla miltä elämänalueelta tahansa, todetaan teoksessa Monikulttuurinen ohja-
us- ja neuvontatyö (PS-kustannus 2013). 

Ohjaustyötä tekevät Suomessa mm. opettajat, koulukuraattorit, psykologit, terveys- ja sosiaalialan 
työntekijät, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajat ja työvoimaviranomaiset sekä työpaikkojen esimiehet. Kansain-
välisesti monikulttuurisuudesta, kulttuurien kohtaamisesta ja kulttuuriin integroitumisen tukemisesta on 
kirjoitettu ohjauksen näkökulmasta parin viime vuosikymmenen aikana runsaasti, mutta suomenkielisiä ja 
suomalaiseen ohjaustyöhön tehtyjä aluetta kokoavia julkaisuja on tähän saakka ollut niukasti saatavilla.
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