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1.
TERVETULOA
YHTEISKUNTAORIENTAATION
KOULUTTAJAKSI
Lämpimästi tervetuloa Suomen Pakolaisavun koulutuksen käyneiden
yhteiskuntaorientaation kouluttajien joukkoon! Arvostamme kovasti
mukana oloasi ja toivomme, että tulevat hetket yhteiskuntaorientaation
kouluttajana ovat sinulle antoisia.
Yhteiskuntaorientaatio on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu kurssi,
joka tarjoaa perustavanlaatuista tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä
ja työskentelemisestä. Yhteiskuntaorientaation tavoite on antaa Suomessa
tarvittavia kansalaistaitoja, tutustuttaa tulija Suomen tarinaan ja antaa hyvät eväät osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan.
Suomen Pakolaisapu kouluttaa yhteiskuntaorientaation kouluttajia, jotka
saavat koulutuksen myötä työhönsä vaadittavat tiedot ja taidot kurssin toteuttamiseen. Yhteiskuntaorientaation kouluttajien työn tukena toimii tämä
kouluttajan opas. Opas on tehty, jotta yhteiskuntaorientaation kouluttajien
olisi helppo palata kouluttajien koulutuksessa oppimiinsa sisältöihin. Opas
toimii käytännöllisenä työkaluna yhteiskuntaorientaation kouluttajan työssä
ja sen avulla on helppo palauttaa mieleen aiemmin opittuja asioita.
Oppaasta löytyvät tarvittavat tiedot kouluttajalle onnistuneen yhteiskuntaorientaatiokurssin toteuttamiseksi: tulevilla sivuilla käydään läpi yhteiskuntaorientaation kouluttajana toimimisen periaatteet ja keskeiset ohjausmenetelmät. Opas erittelee myös seikat, jotka on huomioitava läsnäolokurssin ja
etäyhteyksin järjestettävän kurssin käytännön toteutuksessa. Oppaassa puhutaan myös haasteista, mitä yhteiskuntaorientaation kouluttaja voi työssään
kohdata, sekä kuinka kouluttaja voi näissä haastavissa tilanteissa toimia.
Tämä opas pyritään jakamaan yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutuksen ensimmäisenä päivänä. Oppaaseen voi tehdä omia muistiinpanoja,
jolloin se myös tukee oppimistasi.
Erityiskiitos opastyössä mukana olleelle kehittäjäraadille. Raati koostui kouluttamis- ja ohjaustyön sekä pedagogiikan ammattilaisista. Kehittäjäraati arvioi oppaan tarkoitusta ja tavoitetta sekä sisältöjä ja käytettävyyttä.
Kehittäjäraadissa olivat mukana Annelie Åkerman-Anttila (Sipoon opisto),
Riikka Malinen (Niilo Mäki Instituutti) ja Marika Peltonen (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Digipalvelut) sekä Petri Komulainen, Amani Bakri ja
Ann-Jolin Grüne (Suomen Pakolaisapu).
Tämän oppaan tekstit on laatinut KM & FM Katja Korhonen EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella osana Suomen Pakolaisavun Navigaattori 2.0 -hanketta 2021–2022.
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2.
MISTÄ ON KYSE?
2.1 YHTEISKUNTAORIENTAATION KURSSIMALLI
Suomen Pakolaisavussa nähtiin tarve kehittää ja systematisoida sitä, miten
maahanmuuttaneille annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta kotoutumisen alkuvaiheessa. Tästä syystä kehitimme yhteiskuntaorientaation
kurssimallin ja yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutuksen. Yhteiskuntaorientaatiokurssin tavoitteena on, että osallistuja oppii:
1. Suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja rakentumisesta
2. Suomalaisen yhteiskunnan arvoista, laeista ja demokraattisista

periaatteista

3. Omista oikeuksista ja velvollisuuksista
4. Arkielämän käytännöistä.

Toisaalta yhteiskuntaorientaation tarkoitus on edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista mahdollistamalla tiedon äärelle pääsy mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa Suomeen muuttamisen jälkeen. Jotta edellä mainittu
tavoite onnistuu, tulee neljän yhteiskuntaorientaation periaatteen toteutua:
omakielisyys, dialogisuus, yhteneväinen oppimateriaali ja -sisältö sekä pätevä kouluttaja. Me Suomen Pakolaisavussa uskomme, että näitä periaatteita noudattamalla yhteiskuntaorientaatio avaa vasta Suomeen muuttaneen
silmät hänen erilaisille mahdollisuuksilleen toimia ja kuulua joukkoon.

OMAKIELISYYS
Tietoa Suomessa elämisestä ja
asumisesta tarvitaan muuton
alkuvaiheessa, joten se tulee antaa
osallistujien omalla kielellä.

YHDENMUKAISUUS
Yhteiskuntaorientaation oppikirja
takaa kursseille yhdenmukaiset
oppisisällöt.

DIALOGISUUS
Yhteiskuntaorientaatiossa
osallistujat kuuntelevat, kysyvät ja
keskustelevat.

PÄTEVÄT KOULUTTAJAT
Yhteiskuntaorientaation
kouluttajien osaaminen taataan
kouluttamalla heidät tehtäväänsä.

KUVIO 1. Onnistuneen yhteiskuntaorientaation neljä edellytystä.
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Kurssi tarjotaan maahanmuuttaneen ihmisen omalla kielellä. Käytännössä
kurssi pidetään joko osallistujien äidinkielellä tai kielellä, jota he osaavat hyvin. Omalla kielellä vastaanotetun tiedon myötä on mahdollista ymmärtää
yhteiskuntaa syvällisesti ja tehdä tietoisia valintoja. Näin ollen omalla kielellä saatu tieto yhteiskunnasta kasvattaa myös luottamusta ympäröivään
yhteiskuntaan. Esimerkiksi luottamusta viranomaisiin ei voi syntyä, jos ei
tunne ja ymmärrä Suomen demokraattista oikeusvaltioperiaatetta – kokonaisuutta, mitä yhteiskuntaorientaatiokurssilla käsitellään.
Yhteiskuntaorientaatiokurssi toteutetaan keskustelumuotoisesti. Tällöin
kurssilla on runsaasti aikaa ja tilaa osallistujien kommenteille, kysymyksille
ja reflektiolle. Dialogisuus ryhmässä syventää uusien asioiden oppimista ja
mahdollistaa vanhojen ajatusten kyseenalaistamisen. Osiossa 4.2. Dialoginen ohjaus ja vuorovaikutustaidot puhutaan tarkemmin dialogista: mitä se
yhteiskuntaorientaatiokurssilla tarkoittaa ja kuinka kouluttaja voi tukea sitä.
Yhteiskuntaorientaatiokurssin sisältö mukailee Suomi – yhteiskuntaorientaation oppikirjan sisältöjä. Suomen Pakolaisapu korostaakin yhteneväisten
oppisisältöjen ja -materiaalien olevan tärkeää onnistuneen kurssin toteutumiseksi. Suomi – yhteiskuntaorientaation oppikirja löytyy yhteiskuntaorientaatio.fi-sivustolta usealla eri kielellä. Oppikirja kuvaa suomalaista yhteiskuntaa
ja pyrkii avaamaan sitä, miksi Suomessa toimitaan tietyin tavoin. Oppikirja
kertoo yleisistä suomalaisista periaatteista ja arvoista. Se sisältää paljon sovellettavaa tietoa. Voit lukea lisää Suomi – yhteiskuntaorientaation oppikirjasta kappaleessa 5. Yhdenmukainen oppimateriaali- ja sisältö.
Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja sen myötä pätevät kouluttajat ovat yksi olennainen osa onnistunutta yhteiskuntaorientaatiokurssia.
Pätevä kouluttaja osaa järjestää yhteiskuntaorientaatiokurssin onnistuneesti. Kouluttaja osaa ohjata kurssia dialogisesti, hän ymmärtää, että kurssisisällöt ja -materiaalit perustuvat Suomi – yhteiskuntaorientaation oppikirjaan ja hän toteuttaa kurssin osallistujien omalla kielellä.
Näiden neljän periaatteen ohella on tärkeää, että opetus muovataan kurssin
osallistujien lähtökohtiin sopivaksi. Suomen Pakolaisapu suosittelee yhteiskuntaorientaatiokurssin toteuttamista 70-tuntisena, mutta kurssimalli taipuu myös muihin mittoihin. Jos kurssi päädytään toteuttamaan lyhyempänä, on tärkeintä keskittyä ryhmän tarpeisiin. Onko kyseessä kotivanhemmat
vai kenties luku- ja kirjoitustaidottomien ryhmä? Ovatko osallistujat työttömiä työnhakijoita? Esimerkiksi näihin seikkoihin perustuen kurssilla voidaan
painottaa eri teemoja.
Suomen Pakolaisavun kehittämä omakielinen yhteiskuntaorientaatio perustuu Ruotsin malliin. Voit lukea lisää Pakolaisavun mallista www.yhteiskuntaorientaatio.fi -sivustolta ja Ruotsin yhteiskuntaorientaatiosta www.informationsverige.se/en/omsverige/samhallsorientering-om-sverige/ -sivustolta.
Seuraava osio kertoo tarkemmin yhteiskuntaorientaation kouluttajien
koulutuksesta ja kouluttajana toimimisesta.
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2.2 KOULUTTAJIEN KOULUTUS JA KOULUTTAJANA TOIMIMINEN
Yhteiskuntaorientaatiokurssien tasalaatuisuuden takaamiseksi ja tarkoituksenmukaisen oppimisen varmistamiseksi Suomen Pakolaisapu kouluttaa
yhteiskuntaorientaation kouluttajia. Yhteiskuntaorientaation kouluttaja jakaa osallistujien kanssa saman kielitaustan – toisinaan kulttuuritaustankin
– ja on saanut tehtävään Suomen Pakolaisavun järjestämän koulutuksen.
Kouluttajat valitaan yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutukseen
tietyin kriteerein. Näitä kriteereitä ovat mm. korkeakoulutustausta ja työkokemus ohjaus-/koulutustöistä. Kouluttajat jakavat myös suomalaisen
yhteiskunnan arvopohjan. Tämä tarkoittaa, että kouluttajat kunnioittavat
ihmisoikeuksia ja demokraattisen oikeusvaltion periaatteita.
Kouluttajien koulutus koostuu kolmesta osasta:
1. Teoriapäivät, jotka koostuvat alustuksista ja ryhmäkeskusteluista.

Menetelmällisyys keskeistä.

2. Harjoittelupäivät, joista koulutettava osallistuu yhteen. Harjoitellaan

yhteiskuntaorientaation kouluttajana toimimista ohjaamalla ryhmää
pääkouluttajan nimeämästä oppikirjan aihepiiristä. Ohjausnäytteestä
saa palautetta.

3. Observointipäivä, jossa seurataan yhteiskuntaorientaatiokurssia

yhden kurssikerran verran.

Kouluttajien koulutuksessa sinut perehdytetään yhteiskuntaorientaation
oppisisältöön, tavoitteisiin ja käytännön toteutukseen. Koulutuksessa saat
muun muassa työkaluja hyvän dialogin ohjaamiseen ja osallistavaan opetukseen. Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutuksen suoritettuasi
osaat toteuttaa yhteiskuntaorientaatiokurssin onnistuneesti. Hallitset yhteiskuntaorientaation kouluttajan ohjausmenetelmät, minkä avulla yhteiskuntaorientaatiokurssin osallistujat saavat kurssista parhaan mahdollisen
hyödyn. Lyhyesti, koulutuksen myötä sinulla on:
• tiedot ja taidot kurssin onnistuneeseen toteutukseen
• kouluttajan materiaalipaketti
• kouluttajan opas sekä
• todistus koulutuksen suorittamisesta.
Kouluttajien materiaalipaketti viittaa yhteiskuntaorientaation kouluttajien
OneNote-kansioon. Tämä OneNote-kansion linkki jaetaan yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutuksessa. Kansio sisältää paljon erilaisia materiaaleja, jotka tukevat kouluttajien työtä. Kansiosta löytyy esimerkiksi erilaisia
kurssiohjelmapohjia, palautelomakepohja ja todistuspohja. Voit ladata dokumentit omalle tietokoneellesi ja muokata niitä omaan käyttöösi yhteiskun-
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taorientaatiokurssia varten. Kurssiohjelmapohjat auttavat sinua suunnittelemaan yhteiskuntaorientaatiokurssin aikatauluja ja sisältöjä. Kouluttaja
hyödyntää ryhmän opetuksessa Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan
lisäksi myös muita materiaaleja, ja kansiosta löytyy lista monikielisistä opetusmateriaaleista (mm. videot opetuksen tueksi). Kansioon on kirjattu myös
muuta kouluttajien ammatillisuutta tukevaa materiaalia. Ainoastaan yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutuksen käyneillä kouluttajilla on pääsy
kyseiseen kansioon. Kouluttajat voivat pyytää OneNote-kansion linkin tarvittaessa uudestaan Pakolaisavusta.
Mikäli kouluttajalle sopii, Suomen Pakolaisapu lisää kouluttajan yhteystiedot ylläpitämälleen yhteiskuntaorientaation kouluttajien listalle. Tätä listaa
jaetaan kiinnostuneille yhteiskuntaorientaation järjestäjätahoille heidän niin
pyytäessään. Listalle kirjoitetaan kaikkien suostumuksensa antaneiden yhteiskuntaorientaation kouluttajien nimet, opetuskielet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä asuinpaikkakunnat. Poistamme yhteystietosi listalta
heti sinun niin pyytäessäsi.
Seuraava kuvio esittää kouluttajana toimimisen prosessia.
• Hakuvaihe
Kouluttautuminen

Aloite koulutuksen
järjestämiseksi

• Koulutukseen aktiivisesti osallistuminen

• Yhteiskuntaorientaation järjestäjätaho, kuten kunta tai
oppilaitos, etsii tarpeidensa mukaisesti tietyn kielistä
kouluttajaa
• Järjestäjätaho ottaa yhteyttä yhteiskuntaorientaation
kouluttajaan
• Järjestäjätaho palkkaa yhteiskuntaorientaation
kouluttajan

Sopimus

Käytännön
järjestelyt

Yhteiskuntaorientaation
toteuttaminen

• Tehdään työsopimus
• Järjestäjätahon kanssa sovitaan kurssin
toteutustavasta: etä- vai läsnäolokurssina, kurssin kesto
ja aikataulu, osallistujien resurssit, yhteyshenkilöt
• Kouluttaja noudattaa yhteiskuntaorientaation
kouluttajien koulutuksessa omaksumiaan tietoja ja
taitoja

KUVIO 2. Yhteiskuntaorientaation kouluttajana toimiminen.
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Suomen Pakolaisapu ylläpitää yhteiskuntaorientaatio.fi-sivustoa. Sivustolta
löytyy Suomi - Yhteiskuntaorientaation oppikirja, joka on vapaasti ladattavissa ja käytettävissä. Sivustolta löytyy myös esimerkki kurssimallista ja
kokemuksia kurssin järjestämisestä. Sivusto on sinulle hyödyllinen, koska
yhteiskuntaorientaation kouluttajat voivat viitata siihen tiedottaessaan yhteiskuntaorientaatiosta kurssin järjestäjätahoille.
Pohdi: Mitä seuraava lause mielestäsi tarkoittaa?
”Yhteiskuntaorientaation kouluttaja on silta ihmisten ja suomalaisen
yhteiskunnan välillä.”
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3.
YHTEISKUNTAORIENTAATION
KOULUTTAJAN PERIAATTEET
Tässä kappaleessa puhutaan yhteiskuntaorientaation kouluttajan
periaatteista. Kappale alkaa osiolla, joka käsittelee kouluttajan
roolia: mitä on kouluttajan ammatillisuus, mihin kouluttaja vaikuttaa
yhteiskuntaorientaatiokurssilla ja millainen on kouluttajan rooli kurssilla
vallitsevien ennakkoluulojen näkökulmasta. Tämän jälkeen esitellään
Suomen Pakolaisavun eettiset ohjeet, joita yhteiskuntaorientaation
kouluttajan odotetaan noudattavan. Seuraavana puhutaan
turvallisuudesta ja salassapidosta yhteiskuntaorientaatiokurssilla,
minkä jälkeen siirrytään yhteiskuntaorientaatiokurssin pelisääntöihin.
3.1 KOULUTTAJAN ROOLISTA
Yhteiskuntaorientaation kouluttaja pitää yhteiskuntaorientaatiokurssin
omalla äidinkielellään tai kielellä, joka on hänen äidinkielensä veroinen.
Kouluttaja käyttää kurssilla Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa.
Koulutustapa on dialoginen. Edellytyksenä kouluttajana toimimiselle on,
että kouluttaja jakaa suomalaisen yhteiskunnan arvomaailman. Näiden peruspilareiden lisäksi kouluttajan rooliin liittyy useita muita velvollisuuksia ja
näkökulmia.
Yhteiskuntaorientaation kouluttajan rooli on ammatillinen rooli. Kouluttajana ammatillisuuteesi kuuluu riittävä perehtyneisyys yhteiskuntaorientaation
oppisisältöön. Olet tutustunut oppikirjan aiheisiin tarkasti. Pidät jatkuvasti
huolen siitä, että tietosi oppisisällöistä ovat ajan tasalla. Suunnittelet kurssipäivien tavoitteet ja pysyt aiheessa. Tiivistettynä, olet laatinut kurssille opintosuunnitelman ja sinulla on opintosuunnitelman opintosisällöistä riittävät
ja ajantasaiset tiedot.
Yksi tärkeimmistä – ellei tärkein – tehtävistäsi yhteiskuntaorientaation kouluttajana on luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Kouluttajana
kaiken toimintasi tulee tukea tätä ilmapiiriä. Vuorovaikutuksen tulee olla
avointa, kunnioittavaa ja rohkeaa. Sinun tulee puhua ymmärrettävästi. Vertauskuvien ja konkreettisten esimerkkien käyttö on erittäin toivottavaa. Samalla kuuntelemisen ja puhumisen tulee olla tasapainossa – annathan tilaa
osallistujien keskustelulle ja vapaalle kommentoinnille.
Kouluttajalla on oltava kyky soveltaa opetusta osallistujien tarpeisiin ja
edellytyksiin sopivaksi niin, että jokainen kurssin osallistuja huomioidaan
kurssilla yhdenvertaisena. Seuraava kuvio havainnollistaa niitä asioita, mihin vaikutat kouluttajan roolissasi yhteiskuntaorientaatiokurssilla.

10

Vuorovaikutus
ja monipuolinen
työskentely
Oppiva yhteisö
Yhdenvertaisuus ja
tasa-arvo

Osallistuminen ja
demokraattinen
toiminta
KOULUTTAJAN ROOLI

Turvallisuuden tunne
Osallistujien
hyvinvointi

KUVIO 3. Asiat, joihin kouluttajan rooli vaikuttaa yhteiskuntaorientaatiokurssilla.

Jotta aikaisemmin mainittu turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri pystytään saavuttamaan yhteiskuntaorientaatiokurssilla, olennainen osa kouluttajan roolia on myös rajojen asettaminen ja rajoista kiinni pitäminen. Näistä
rajoista on puhuttu enemmän kappaleessa 3.4. Yhteiskuntaorientaatiokurssin pelisäännöt.
Kouluttajan rooli on jatkuvassa muutoksessa, kun kouluttaja reagoi ryhmän tunnetiloihin ja keskusteluun. Kouluttajan tulee pystyä tarkastelemaan
omaa toimintaansa reflektoiden, jotta työssä oppiminen ja kehittyminen on
mahdollista. Kouluttajan ammatillinen kehittyminen on mahdollista myös
osallistujien palautteen avulla.
Yhteiskuntaorientaation kouluttajana sinulla on merkittävä rooli kurssin
ennakkoluulojen käsittelemisessä. Ennakkoluulo viittaa käsitykseen, joka
on luotu ihmisestä tai asiasta ennen häneen tai siihen tutustumista. Ennakkoluuloissa onkin usein kyse tietämättömyydestä. Vaikka jokin asia on
meille vieras ja tuntematon, pyrimme selittämään ja ymmärtämään sitä.
Ennakkoluuloihin voi usein liittyä myös aiemmin kuullut huhut ja omaksutut tiedot. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (2021) mukaan ennakkoluulot
kohdistuvat usein kokonaiseen ihmisryhmään, esimerkiksi vähemmistöön
tai uskonnolliseen ryhmään. Valitettavasti ennakkoluulot voivat vaikuttaa
negatiivisesti ryhmäytymiseen, tutustumiseen ja luottamuksellisen ilmapiirin syntymiseen. (MLL 2021.)
Yhteiskuntaorientaatiokurssin osallistujilla voi olla ennakkoluuloja toisiaan,
kouluttajaa ja myös Suomea kohtaan. Kouluttajana voit omalla toiminnallasi ja esimerkilläsi vaikuttaa kurssilla vallitseviin ennakkoluuloihin ja siihen,
miten nuo ennakkoluulot vaikuttavat ryhmän toimintaan. Ennakkoluuloiset
asenteet tulee tiedostaa ja tunnustaa. Myös kouluttajalla voi olla ennakkoluuloja yhteiskuntaorientaatiokurssin osallistujia kohtaan. Muista kyseenalaistaa ajatuksiasi. Muista myös kunnioittaa jokaista ihmistä yksilönä ja
kohdella kaikkia ryhmän jäseniä yhdenvertaisesti. (MLL 2021.) Honkala ja
Tuovinen (2021) kiteyttävät seuraavasti:
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”Suvaitsevaa suhtautumista edistää pyrkiminen
”me vastaan muut” - asetelmasta ”me kaikki” - asenteeseen, tasaarvo erilaisten hierarkioiden sijasta, yksilöiden näkeminen yleistyksen
sijaan, pelon muuttaminen hyväksyväksi asenteeksi, omien asenteitten
ja stereotypioiden tunnistaminen, kuuntelu ja henkilökohtainen
perehtyminen ennakkoluuloisten arvelujen sijaan.”
Tässä osiossa puhuttiin yhteiskuntaorientaation kouluttajan roolista:
• Rooli on ammatillinen ja vastuullinen.
• Yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda turvallinen ilmapiiri.
• Kouluttaja reflektoi omaa toimintaansa.
• Kouluttaja kyseenalaistaa omia ja ryhmän ajatuksia ennakkoluulojen
käsittelemiseksi.
Harjoittelu ja valmistautuminen tuovat kouluttajalle varmuutta.
Pohdi: Mitkä ovat vahvuutesi yhteiskuntaorientaation kouluttajana?
Missä asioissa sinun pitää vielä kehittyä kouluttajana?
Pohdi: Millaisia ennakkoluuloja sinulla voi kohdistua
yhteiskuntaorientaatiokurssin osallistujiin?
Millaisia ennakkoluuloja kurssin osallistujilla voi kohdistua kouluttajaan?
Seuraavat osiot puhuvat eettisistä ohjeista, turvallisuudesta ja salassapidosta sekä pelisäännöistä, jotka liittyvät yhteiskuntaorientaation kouluttajana toimimiseen.
3.2 EETTISET OHJEET
Toimiessasi yhteiskuntaorientaation kouluttajana sitoudut noudattamaan
seuraavia eettisiä ohjeita:
• Toimiessani Yhteiskuntaorientaation kouluttajana sitoudun Suomi Yhteiskuntaorientaation oppikirjan oppisisältöihin ja oppimistavoitteisiin
sekä suomalaisen yhteiskunnan keskeiseen arvopohjaan.
· Arvopohjalla viitataan Suomen perustuslakiin ja etenkin sen
säätämiin perusoikeuksiin ja muuhun Suomen lainsäädäntöön sekä
kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut.
· Tällaisia keskeisiä arvoja tai perusoikeuksia ovat esimerkiksi
yhdenvertaisuus, tasa-arvo, demokratia, uskonnon vapaus ja lapsen
oikeudet.
• Kunnioitan moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
· Kohtelen kaikkia ihmisiä kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti.
· En syrji ketään sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden,
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kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
• Jaan vain oikeaa ja ajantasaista tietoa.
· En jaa väärää tai epävarmaa tietoa.
· Jos en tiedä, otan asiasta selvää luotettavasta lähteestä.
· Hyödynnän tarvittaessa asiantuntijoita.
• Toimin tasapuolisesti.
· Otan kaikki toiminnassa mukana olevat huomioon samanarvoisesti.
• Ymmärrän Yhteiskuntaorientaation kouluttajana kantamani vastuun.
· Ymmärrän, että toimintani kouluttajana vaikuttaa yksilöiden lisäksi
yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
· Toimintani kouluttajana on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.
· Otan vastuun omasta toiminnastani ja korjaan mahdolliset virheeni.
3.3 TURVALLISUUS JA SALASSAPITO
Kurssia järjestettäessä on huomioitava kurssin turvallisuus sekä salassapito.
Käytänteet voivat erota toisistaan hieman läsnä- ja etäkurssin osalta. Seuraavat turvallisuusohjeet mukailevat Sipoon opiston opettajan oppaan (2021)
turvallisuusohjeita, ja ovat sovellettavissa yhteiskuntaorientaatiokurssilla:
• Tiedä, missä olet:
· Kirjoita ylös kurssipaikan nimi ja osoite.
· Ota selvää yhteyshenkilöstä: kehen otat yhteyttä ongelmatilanteen
ilmaantuessa. Kirjoita tämän yhteystiedot muistiin.
· Tarkista, miten rakennuksesta poistutaan, missä sijaitsevat tulen
sattuessa sammutustarvikkeet ja mistä löydät ensiaputarvikkeita.
• Keskustele turvallisuusasioista tarkemmin järjestäjätahon/tilojen
yhteyshenkilön kanssa.
• Ota huomioon mahdolliset poikkeustilajärjestelyt:
· Muista tarkistaa ajantasaiset viranomaismääräykset kokoontumisiin
liittyen.
Työsopimuksen allekirjoittaessasi sitoudut noudattamaan kurssin järjestäjätahon määräyksiä/ohjeita. Yhteiskuntaorientaatiokurssilla puhutaan sensitiivisistä ja henkilökohtaisistakin aiheista. Siksi on hyvä, että keskustelet
järjestäjätahon kanssa sinua koskevasta salassapitovelvollisuudesta ennen
kurssin aloitusta. Salassapitovelvollisuus tarkoittaa sitä, että et saa levittää osallistujien henkilötietoja tai heidän kurssilla jakamiaan asioita kurssin
ulkopuolelle. Jos kuitenkin kohtaat tilanteen, mikä on vakava, tai et tiedä,
miten sinun tulisi tilanteessa toimia, olethan asiasta yhteydessä yhteyshenkilöösi tai Suomen Pakolaisapuun.
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3.4 YHTEISKUNTAORIENTAATIOKURSSIN PELISÄÄNNÖT
Jotta aiemmin oppaassa mainittu turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri
pystytään saavuttamaan yhteiskuntaorientaatiokurssilla, on tärkeää asettaa kurssille rajat. Tähän liittyy myös yhteisten pelisääntöjen luominen. Pelisäännöt on hyvä luoda kurssin ensimmäisenä päivänä, henkilöesittelyiden ja
kurssin esittelyn jälkeen. Sopivat pelisäännöt luodaan kouluttajan johdolla,
yhdessä osallistujien kanssa. Rajojen asettaminen voi olla vaikeaa ja epämiellyttävää, mutta ne luovat kunnioitusta kouluttajaa ja kurssia kohtaan.
Ne luovat myös varmuutta ja turvallista oloa kaikille ryhmäläisille. Rajoja
voi asettaa esimerkiksi rajaamalla puheenvuoroja tai viittaamalla pelisääntöihin, jos joku ryhmäläisistä esimerkiksi keskeyttää toisen tai käyttää puhelinta kurssin aikana. Yhteiskuntaorientaation pelisäännöt voivat koostua
esimerkiksi seuraavista kohdista:
Ei puhuta toisen päälle – odotetaan, kunnes hän lopettaa.
Kaikkia ryhmän jäseniä kuunnellaan.
Kunnioitetaan toisia.
Ryhmässä jaettuja ihmisten henkilökohtaisia asioita ei jaeta ryhmän
ulkopuolelle.
Ollaan täsmällisiä.
Pidetään kännykät kiinni.
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4. KOULUTTAJAN TYÖSKENTELYN
MENETELMÄT
Tämä kappale esittelee yhteiskuntaorientaation kouluttajana
toimimisen keskeisimmät menetelmät. Ensimmäiseksi puhutaan
luottamuksen rakentamisesta, minkä jälkeen tarkastellaan dialogista
ohjausta ja vuorovaikutustaitoja. Seuraavana siirrytään ryhmän
dynamiikan pohtimiseen yhteiskuntaorientaatiokurssilla ja miten puhua
sensitiivisistä aiheista. Kappale päättyy osioon ongelmanratkaisu- ja
sovittelutaidoista.
Tämä menetelmäosio perustuu pitkälti yhteiskuntaorientaation parissa
työskennelleiden hanketyöntekijöiden kokemuksiin ja havaintoihin.
Havaintoja ja kokemuksia on pyritty sanallistamaan ja jäsentämään
työntekijöiden yhteisissä purkupalavereissa. Purkupalaverit koskivat
yhteiskuntaorientaatiokursseilla kouluttajana toimimista.
4.1 LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN
Yhteiskuntaorientaation kouluttajana olet luottamuksen rakentaja. Toisaalta rakennat luottamusta ryhmän sisällä. Toisaalta rakennat ihmisten luottamusta suomalaista yhteiskuntaa ja viranomaisia kohtaan. Seuraavissa
osioissa käsitellään näitä kahta luottamuksen ulottuvuutta.
LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN RYHMÄN SISÄLLÄ

Kouluttajana voit rakentaa luottamusta ryhmän sisällä eri keinoin. Lähtökohtana luottamuksellisen ilmapiirin saavuttamiselle ryhmässä on kommunikoida kurssin yhteisestä tavoitteesta selkeästi. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät kurssin tavoitteen ja miksi tavoitteen saavuttaminen on
tärkeää. Osallistujien on hyvä ymmärtää, että kurssin oppisisällöt auttavat
heitä pääsemään tasavertaiseen asemaan muiden suomalaisten kanssa
Suomessa. Avoin keskustelu ryhmässä kurssin taustasta ja tavoitteesta on
tärkeää. Yhteisen tavoitteen ymmärtämiseksi voit esimerkiksi kertoa omista
kokemuksistasi liittyen tiedon puutteen vaikutuksiin elämässäsi.
Kunnioittava vuorovaikutus ja asenne tukevat luottamuksen rakentamista.
Kouluttaja kunnioittaa kaikkia osallistujia tasavertaisesti ja osoittaa toiminnallaan, että kaikki voivat oppia toisiltaan. Kouluttaja voi saada palautetta,
mistä on hyvä kiittää. Omalla esimerkilläsi voit luoda kurssille rauhallista ja
kunnioittavaa tunnelmaa.
Kurssilla esitetään usein kysymyksiä, joihin et välttämättä osaa vastata.
Tällöin on tärkeää, että et arvaile vastauksia kysymyksiin. Voit esimerkiksi
kirjoittaa tällaiset kysymykset muistiin ja kertoa selvittäväsi asian. Tällöin
asia on myös selvitettävä, ja siihen tulee palata myöhemmin ryhmässä. On
tärkeää, että pidät lupauksesi. Muista myös käyttää luotettavia tietolähteitä, kuten Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa sekä valtion, kuntien
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tai muiden virallisten toimijoiden verkkosivuja ja materiaaleja. Luotettavien
tietolähteiden käyttäminen ja lupauksien pitäminen kasvattavat luottamuksen ilmapiiriä ryhmässä.
Pysy kouluttajan roolissa läpi kurssin. Selkeä rooli lisää luottamusta kouluttajaan. Kun ryhmässä esimerkiksi kysytään viranomaisasioista, muista, että
tehtävänäsi ei ole neuvoa tai opastaa osallistujia niissä. Tässä tapauksessa
ohjaa ihminen keskustellen oikeaan paikkaan, missä häntä osataan auttaa.
Lisäksi yhdessä luodut pelisäännöt lisäävät luottamuksellisen ilmapiirin syntyä ryhmässä. Palaathan siis ryhmän pelisääntöihin aina tarpeen vaatiessa
On hyvä, jos kouluttaja kertoo itsestään osallistujille. Näin kouluttaja tulee
lähemmäs ryhmän jäseniä, ja tähän on helpompi luottaa. Kouluttaja voi itse
päättää, kuinka paljon haluaa itsestään kertoa. Kysymyksistä voi tarvittaessa keskustella kahden osallistujan kanssa esimerkiksi tauolla tai kurssipäivän päätteeksi.

MITEN RYHMÄN SISÄINEN LUOTTAMUS NÄKYY?
• Vuorovaikutus on avointa ja välitöntä
• Ilmapiiri on hyväksyvä
• Kaikilla on turvallinen olo
• Tunteita ja kokemuksia jaetaan vapautuneesti
• Ristiriitatilanteet käsitellään rakentavasti yhdessä.

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN YHTEISKUNTAAN

Yhteiskuntaorientaatiokurssin osallistujat saattavat tulla hyvin pirstaleisista yhteiskunnista. Lähtömaan hallinto voi olla kaaoksessa ja esimerkiksi
korruptoitunutta. Viranomainen voi tarkoittaa ihmiselle hyvin eri asiaa, kuin
mitä Suomessa yleisesti ajatellaan, eikä viranomaisiin välttämättä luoteta.
Yksi yhteiskuntaorientaation kouluttajan tärkeimmistä tehtävistä onkin juuri
siltojen rakentaminen ihmisten ja yhteiskunnan välille.
Kouluttaja voi rakentaa luottamusta ihmisten ja yhteiskunnan välille erilaisin
keinoin. Pätevä yhteiskuntaorientaation kouluttaja rakentaa tätä luottamusta työssään jatkuvasti. Myös Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan sisällöt tukevat luottamuksen syntymistä. Seuraava lista kuvaa sitä, millaisia
keinoja yhteiskuntaorientaation kouluttajalla on rakentaa luottamusta ihmisen ja yhteiskunnan välillä kurssin aikana:
• Keskustellaan yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten se näkyy
suomalaisessa yhteiskunnassa
• Keskustellaan eri viranomaisten toiminnasta ja niiden hyödyistä
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• Keskustellaan hyvän hallinnon ja demokratian periaatteista
• Keskustellaan suomalaisen yhteiskunnan demokratian rakentumisesta
• Keskustellaan siitä, miksi suomalaiset luottavat viranomaisiin ja toisiin
ihmisiin
• Tutustutaan Suomen historiaan ja miten se heijastuu suomalaiseen
yhteiskuntaan tänä päivänä
• Kuunnellaan ihmisten näkemyksiä siitä, miten todellisuus voi olla
toisenlainen
• Kurssille voi kutsua vierailijoita, esimerkiksi poliisin, sosiaalityöntekijän
tai opettajan
• Keskustellaan siitä, että vaikka Suomessa moni asia toimii hyvin, on
Suomessakin epäkohtia eivätkä asiat toimi aina siten, kuin niiden pitäisi.
4.2 DIALOGINEN OHJAUS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Yhteiskuntaorientaation kouluttaja opettaa yhteiskuntaorientaatiokurssin
sisältöjä dialogisesti. Dialogi eli vuorovaikutus muiden kanssa on tärkeä osa
oppimista. Se edistää argumentointitaitojen ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Vuorovaikutuksessa ihminen voi vaihtaa mielipiteitään, esittää ja perustella omia näkökantojaan ja arvioida niin omia kuin muidenkin esittämiä
väitteitä ja perusteita.

MITÄ ON DIALOGI
• Dialogi = Keskustelua, jossa ymmärrys asioista, toisista ihmisistä
ja itsestä lisääntyy. Keskustelussa ei pyritä yksimielisyyteen.
• Dialogisuus = Menetelmä, joka pyrkii vahvistamaan kunnioitusta
ja lisäämään ymmärrystä ihmisten vuorovaikutuksessa.
(Alhanen ym. 2011; Holm ym. 2018.)

Dialogi on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Siinä tähdätään
toisten ymmärtämiseen mutta ei yksimielisyyteen. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Dialogissa
luodaan luottamuksellinen ilmapiiri ja syvennetään ymmärrystä aiheesta.
Dialogin avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen
kohtaamiseen. (Alhanen ym. 2011; Holm ym. 2018.) Dialogissa ei ole oppilas-opettaja-asemaa, eikä yksipuolinen tiedonanto kuulu siihen.
Vuorovaikutustaidot korostuvat kouluttajan työssä: ystävällisyys, kohteliaisuus ja huomiointi. On tärkeää, että kouluttaja osaa tulkita muiden ilmeitä, eleitä, äänen sävyjä ja puhetapaa sekä pystyy tunnistamaan näitä
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myös itsessään. Toisin sanoen, kouluttaja on sensitiivinen ja osaa havainnoida osallistujiaan tilannekohtaisesti. Tämä tunnetaan myös myötäelämisen kykynä; kouluttaja pystyy tulkitsemaan osallistujien tunnetiloja ja
tarpeita jatkuvasti ja mukauttamaan opetusta niihin sopivaksi. Esimerkiksi
osallistujien ollessa väsyneitä kouluttaja voi pitää tauon, tai jos ryhmässä
on surua, voi olla parempi jättää raskaampien aiheiden käsittely kurssin
tuleville tapaamisille.

HEIKKO VIESTIJÄ

VAHVA VIESTIJÄ

• Vastaanottajan
vaikutusmahdollisuudet
keskusteluun ovat vähäiset.

• Kouluttaja antaa
vastaanottajalle hyödyllistä
tietoa.

• Kouluttaja ei anna
mahdollisuutta
vuorovaikutukselle.

• Kouluttaja luo uskoa,
että vastaanottajan on
mahdollista vaikuttaa omaan
elämäänsä.

• Kuunteleminen ei kiinnosta,
koska kouluttaja ei ole
uskottava, asiantunteva tai
hyvä kommunikoimaan.

• Vastaanottaja luottaa
kouluttajaan, kuuntelee ja
osallistuu keskusteluun.

TAULUKKO 1. Heikon ja vahvan viestijän piirteitä yhteiskuntaorientaatiokurssilla.

Voit kannustaa ryhmän jäseniä dialogiin eri tavoin. Dialogin lähtökohtana on ryhmän jäsenten tasa-arvoinen kohtelu. Oppiminen onnistuu, kun
vastaanottaja käsittelee aiempia kokemuksiaan, keskustelee ja jakaa
omaa kokemustaan ja on valmis ottamaan vastaan uutta tietoa. On tärkeää antaa arvo kaikkien kokemuksille ja niiden jakamiselle. Kouluttajana
jaat puheenvuoroja ja kannustat ryhmän jäseniä vuorovaikutukseen – niin
vastaanottamiseen eli kuuntelemiseen kuin puhumiseenkin. Ristiriitojen
ilmentyessä kohtaa ne rohkeasti ja ole avoimin mielin ryhmän edessä.
Voit muistuttaa rauhallisesti, että on tärkeää kuulla erilaisia näkökulmia
asiaan. Muista odottaa puheenvuorojen ja vuorovaikutustilanteiden päättymistä keskeyttämättä.
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TUNTEET JA RISTIRIIDAT
Käsittelee erilaisia ja
ristiriitaisia mielipiteitä ja
tunteita rauhallisesti ja
rakentavasti: Ymmärtää, että
tunteet kuuluvat
uuden oppimisen
prosessiin.

AKTIIVINEN KUUNTELU
Osaa kuunnella ja huomioida
muiden ajatuksia ja
mielipiteitä ja liittää
niitä yleiseen
keskusteluun.

DIALOGI
KUNNIOITUS
Kunnioittaa ja kohtelee
kaikkia ryhmän jäseniä
tasapuolisesti. Ei arvostele,
ei hyökkää.

ROHKAISU JA
OSALLISUUS
Rohkaisee kaikkia ryhmän
jäseniä puhumaan ja
osallistumaan keskusteluun.

KUVIO 4. Hyvä dialogi ohjaajana.

Pohdi: Milloin viimeksi olit osa dialogia? Mikä teki tilanteesta dialogisen?
Olisitko voinut tukea tilanteen vuorovaikutusta jotenkin tai paremmin?
4.3 RYHMÄN DYNAMIIKKA YHTEISKUNTAORIENTAATIOKURSSILLA
Ryhmän dynamiikka yhteiskuntaorientaatiokurssilla tarkoittaa ryhmän voimaa, joka syntyy osallistujien välisistä jännitteistä, kiinnostuksista ja tunteista. Ryhmä onkin enemmän kuin jäsentensä summa. Sen dynamiikkaan
vaikuttavat havaitsemattomissa olevat asiat kuten pelko, toivo ja odotukset.
Odotuksia kohdistuu niin itseen kuin toisiin ryhmän jäseniin ja kouluttajaan.
RYHMÄN KEHITTYMISEN VAIHEET

Alkutilanne:
Ei ryhmää
→ Ryhmän
muotoutuminen
alkaa

Kouluttajan
tulee osoittaa
roolinsa ja
pelisäännöt heti
kurssin alussa

Ryhmä alkaa
muotoutumaan
ja ryhmän
toimintatavat
ja roolit alkavat
löytyä

Normit, roolit ja
pelisäännöt ovat
selkiytyneet, ja
ryhmä toimii
hyvin yhdessä

Yhteiskuntaorientaatiokurssin alussa kouluttaja päättää kurssin pelisäännöistä yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Pelisäännöt kirjataan ylös.
Kouluttaja voi vedota pelisääntöihin myöhemmin kurssin aikana ja muistuttaa, mistä on sovittu yhdessä. Pelisäännöistä puhutaan osiossa 3.4. Yhteiskuntaorientaatiokurssin pelisäännöt.
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Kouluttajan tehtävä on erityisen vaativa silloin, kun koulutettava on aikuinen. Aikuisella voi olla hyvin vankka käsitys omista vahvuuksistaan, heikkouksistaan sekä ominaisuuksistaan ja elämäntavoistaan. Silloin kouluttajan on pyrittävä avaamaan ovia uudenlaisille ajatuksille. Tämä voi olla
tärkeää, jotta ihminen voi aloittaa uuden elämänvaiheen. Kouluttajan on
hyvä yrittää selvittää, miten paikkaansa pitäviä ihmisen aiemmat käsitykset
ovat. Selvitys tapahtuu kunnioittavasti, mutta samalla uusia ovia avaten ja
joitain vanhoja sulkien.
Kun kurssin osallistujat ovat aikuisia, on pohdittava sitä, kuinka he motivoituvat kurssin sisällöistä. On tärkeää, että osallistujat innostuvat kurssin aiheista. Siksi on hyvä puhua, miksi kurssin asioiden oppiminen on osallistujille
merkityksellistä.
Kouluttajana yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on kitkeä väestöryhmien välistä vastakkainasettelua. Tätä väestöryhmien vastakkainasettelua kutsutaan
polarisaatioksi. Attias (2018) kuvailee polarisaatiota seuraavalla tavalla:
”Polarisaation dynamiikka muistuttaa jäätyneeksi konfliktiksi nimettyä
tilannetta, jossa ei varsinaisesti tapahdu mitään, mutta jännitteet ovat
olemassa pinnan alla.”
Polarisaatio voi ilmetä yhteiskuntaorientaatiokurssilla me-te-vastakkainasetteluna. Kouluttajan käyttämä kieli sekä johdonmukainen dialoginen
ohjaustapa ryhmässä ovat merkittäviä keinoja polarisaation estämiseksi
ryhmässä. Polarisaation ehkäisemiseksi yhteiskuntaorientaatiokurssilla voit
toimia esimerkiksi seuraavilla tavoilla (ks. esim. Attias 2018):
• Ylläpidä avointa, uteliasta dialogia.
• Puhu siitä, miten asiat ovat Suomessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.
Vältä me- ja te-termien käyttöä.
• Kysy mieluummin: ”Mitä tiedätte uuden kotimaan
koulutusjärjestelmästä?”, kuin osallistujien lähtömaista.
• Anna tilaa kunkin yksilöllisyydelle. Asiat voivat riidellä muttei ihmiset.
• Tee ryhmän pelisäännöt ja tavoite selväksi kaikille.
4.4 SENSITIIVISISTÄ AIHEISTA PUHUMINEN
Yhteiskuntaorientaatiokurssilla keskustellaan myös sensitiivisistä eli niin
kutsutuista herkistä aiheista. Tällaiset keskustelut vaativat kouluttajalta
osaamista. Osaavan kouluttajan johdolla keskustelu on avointa ja kaikkia
kunnioittavaa.
Sensitiivisiä aiheita on hyvä käsitellä vasta hiukan myöhemmässä vaiheessa kurssia, jolloin ihmiset jo tuntevat yhteiskuntaorientaation luonnetta ja
ryhmän toimintatapoja. Ennen kuin keskustelu sensitiivisestä aiheesta aloi-
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tetaan, luo keskustelulle turvallinen ilmapiiri. Kerro ryhmälle keskustelun
säännöistä selkeästi. Varmista, että osallistujat ymmärtävät, miten he voivat käsitellä mielipiteitään ryhmässä. Muistathan, että voit aina muistuttaa
kurssin osallistujia ryhmän yhteisistä pelisäännöistä.
Ennen keskustelun aloittamista on myös tärkeää, että ryhmän osallistujat
ymmärtävät keskustelun aiheen. Selitä aihe osallistujille ja varmista heidän
ymmärryksensä. Näin varmistat sen, että osallistujat ovat valmiita keskustelemaan aiheesta.
Yllä mainittujen seikkojen lisäksi sensitiivisistä aiheista puhuttaessa on hyvä
muistaa seuraavat asiat:
• Pysy kouluttajan roolissa.
• Muista ja muistuta, että keskustelut pysyvät ryhmässä.
• Aseta keskustelulle selkeät tavoitteet ja säännöt: kuuntele
kunnioittavasti, älä keskeytä, vältä provosoivaa kieltä.
• Varmista, että ryhmän jäsenet ymmärtävät, mistä puhutaan.
Tämän kappaleen on kirjoittanut Amani Bakri, joka on toiminut kouluttajien
koulutuksen pääkouluttajana Pakolaisavun Navigaattori- ja Navigaattori
2.0 -hankkeissa.
4.5 ONGELMANRATKAISU- JA SOVITTELUTAIDOT
Yhteiskuntaorientaatiokurssiin sisältyy kaikenlaisia tunteita ja monipuolisia keskusteluita. Usein kurssilla syntyy myös ristiriitoja, mikä on luonnollista eikä niitä tarvitse pelätä. Yhteiskuntaorientaation kouluttajana sinulla
on erilaisia keinoja käsitellä ristiriitoja kurssilla. On tapoja, millä voit ohjata osallistujia takaisin rakentavan keskustelun pariin ja välttää ristiriitojen
kehittymistä ongelmatilanteiksi. Kouluttajan tuleekin olla valmistautunut
kohtaamaan ristiriitoja kurssilla. Ristiriitojen ja ongelmien ratkaisu voidaan
jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen: 1) ongelman tunnistamiseen ja ymmärtämiseen sekä 2) toimintaan.

ONGELMAN
TUNNISTAMINEN &
YMMÄRTÄMINEN

TOIMINTA

KUVIO 5. Ongelmanratkaisun pelkistetty malli.
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1. Ongelman ymmärtäminen

· Pyri tunnistamaan, mikä syy johti ongelmatilanteeseen.
· Älä etsi syyllistä.
· Usein taustalla on ryhmän jäsenen loukatuksi tulemisen tai
epäkunnioituksen kokemus.
2. Toiminta

· Pysy rauhallisena, puhu rauhallisella äänellä.
· Ole läsnä ja oma itsesi.
· Osoita arvostusta ja kunnioitusta, sano se myös ääneen. Voit
esimerkiksi kuunnella tarkkaavaisesti ja kiittää puheenvuoroista.
· Ymmärrä ihmisten tunteita vähättelemisen sijaan.
· Muistuta kurssin pelisäännöistä ja miksi niitä noudatetaan.
· Puhu asioista me-muodossa: ”meillä kaikilla…”.
· Huomioi ihmisten mielialat.
· Jos kaksi tai useampi ihmistä on ristiriidassa keskenään, käsittele
tilannetta luokassa yhteisesti.
· Jos yksi ihminen aiheuttaa toistuvasti ristiriitoja, voit jutella hänen
kanssaan kahden kesken esimerkiksi tauolla.
Jos ryhmässä syntyy konflikti, kouluttajan tulee pysyä puolueettomana ja
auttaa sovinnon tekemisessä. Katso myös KUVIO 4. Hyvä dialogi ohjaajana.
Luottamuksen ilmapiiri ja avoin vuorovaikutus ovat hyviä lähtökohtia ongelmatilanteiden välttämiselle ja tarvittaessa niiden ratkaisemiseksi.
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5.
YHDENMUKAINEN OPPIMATERIAALI
JA -SISÄLTÖ
Yhteiskuntaorientaation kouluttaja keskittyy kurssilla
dialogiseen ohjaukseen. Kurssin tavoitteena on oppia yksilön
oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa, demokraattisista
arvoista, kuinka suomalainen yhteiskunta on rakentunut sekä
käytännön arkielämää koskevista asioista. Nämä oppisisällöt
löytyvät Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjasta, mikä
on tuotettu yhteiskuntaorientaatiokurssin opetusta varten.
Kaikki yhteiskuntaorientaatiokurssin oppisisällöt perustuvat
oppikirjan sisältöihin. Tässä kappaleessa tarkastellaan Suomi –
Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa tarkemmin.
5.1 SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN ARVOT JA NORMIT KESKIÖSSÄ
Suomi on maailman demokraattisimpia, tasa-arvoisimpia ja vapaimpia
maita, jossa kansalaiset lähtökohtaisesti luottavat yhteiskuntaan ja viranomaisiin (ks. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja 2020). Suomessa
vallitsevat keskeiset oikeudet ja velvollisuudet kytkeytyvät arvoihin. Tästä
syystä maahanmuuttaneille on tarjottava riittävästi tietoa, jonka avulla voi
käsitellä arvoja ja normeja.
Suomalaisen yhteiskunnan arvot pohjautuvat Suomen perustuslakiin. Perustuslaissa säädetään, kuinka Suomen valtio toimii ja mitkä ovat Suomessa asuvien ihmisten perusoikeudet. Perustuslain mukaan Suomi on tasavalta ja päätösvalta kuuluu kansalaisille. Perustuslaki määrittelee kansalaisten
perusoikeudet ja pyrkii näin turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen Suomessa. Suomen perustuslain juuret ovat YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa.
(ks. esim. oikeusministeriö.fi & finlex.fi).
Pohdi: Mitä suomalaiset arvostavat? Entä millaisia ovat suomalaisen
yhteiskunnan arvot?
5.2 OPPIKIRJAN LUVUT
Yhteiskuntaorientaatiokurssin opetus perustuu Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan. Kurssin oppisisällöt mukailevat oppikirjan sisältöjä,
mutta kouluttaja hyödyntää monipuolisesti myös muita opetusmateriaaleja
koulutuksen toteuttamisessa. Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan
ensimmäinen versio valmistui vuonna 2017 Suomen Pakolaisavun ja Helsingin aikuisopiston yhteistyönä. Vuoden 2017 versio löytyy suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi, somaliksi, englanniksi, dariksi, ranskaksi ja venäjäksi. Vuonna 2020 valmistui päivitetty versio suomenkielisestä oppikirjasta.
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Alla esitellään Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan keskeisimmät sisällöt luku luvulta:
1. Suomi, historia ja kulttuuri

·
·
·
·
·

Suomen maantieto ja ilmasto
Suomen väestö
Mikä on tyypillistä suomalaisille?
Suomen historian pääpiirteet
Suomalainen kulttuuri: kalenteri, juhlat ja perinteet

2. Suomalainen yhteiskunta

·
·
·
·

Suomalaisen yhteiskunnan osat
Hyvinvointivaltion kehitys Suomessa
Suomen hallintojärjestelmä
Suomalaiset elinkeinot ja talous

3. Asuminen Suomessa ja muuttaminen

·
·
·
·

Oleskeluluvat ja Suomen kansalaisuus
Mitä asioita täytyy hoitaa, kun muuttaa Suomeen?
Asumisen perusasioita
Kotoutuminen uuteen kotimaahan

4. Perheet ja erilaiset palvelut Suomessa

·
·
·
·
·
·
·

Suomalainen perhe ennen ja nyt
Avioliitto ja avoliitto
Monenlaisia perheitä
Lapsen hoito ja lapsiperheen palvelut
Tukea perheille ongelmatilanteissa
Muita terveys- ja sosiaalipalveluja
Kun perhe muuttaa Suomeen

5. Koulutus Suomessa

·
·
·
·
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Suomalaisen koulutusjärjestelmän historia
Miten suomalainen koulutusjärjestelmä syntyi?
Suomalainen koulutusjärjestelmä nykyään
Miten opiskelun voi rahoittaa?

6. Työ ja toimeentulo Suomessa

·
·
·
·
·

Työmarkkinat
Työllistyminen eli työn löytäminen
Palkka ja verotus
Mitä tehdä, jos jää työttömäksi?
Yrittäjyys ja ammatinharjoittaminen

7. Terveys ja vanhuus Suomessa

·
·
·
·
·
·
·

Terveys ja sairaus
Terveyspalvelut Suomessa
Vanhusten terveys ja hyvinvointi
Eläkkeet
Vanhusten hoitopalvelut
Kuolema ja hautaaminen
Perintö

8. Lait ja oikeus Suomessa

·
·
·
·
·

Suomen oikeusjärjestelmä
Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta
Yksilön oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
Rikokset
Oikeusprosessi ja oikeusapu

9. Politiikka ja vaikuttaminen Suomessa

·
·
·
·
·

Mitä demokratia on?
Demokratian kehitys Suomessa
Vaalit Suomessa
Suomen poliittiset puolueet
Kansalaisvaikuttaminen
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6.
YHTEISKUNTAORIENTAATIOKURSSIN
KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS
On erilaisia tapoja järjestää yhteiskuntaorientaatiokurssi. Järjestäjätahot
vaihtelevat, kurssin pituudessa on eroja ja kurssin voi toteuttaa joko läsnäolo- tai etäkurssina. Yhteiskuntaorientaatiokurssin käytännön toteutukseen liittyy useita asioita, joista sinun on kouluttajana oltava tietoinen. Tämä
kappale puhuu yhteiskuntaorientaation käytännön toteutukseen liittyvistä
seikoista.
Seuraava kuvio havainnollistaa yhteiskuntaorientaatiokurssin käytännön
toteutusta kouluttajan näkökulmasta:

• Kunta, oppilaitos tai muu järjestäjätaho etsii
tarpeidensa mukaisesti tietyn kielistä kouluttajaa
Aloite koulutuksen
järjestämiseksi

• Järjestäjätaho ottaa yhteyttä yhteiskuntaorientaation
kouluttajaan
• Kouluttaja voi myös itse ehdottaa
yhteiskuntaorientaation järjestämistä esim. kunnalle,
oppilaitokselle tai muulle organisaatiolle
• Järjestäjätaho palkkaa yhteiskuntaorientaation
kouluttajan

Sopimus

Käytännön
järjestelyt

Yhteiskuntaorientaation
toteuttaminen

• Tehdään työsopimus
• Järjestäjätahon kanssa sovitaan kurssin
toteutustavasta: etä- vai läsnäolokurssina, kurssin kesto
ja aikataulu, osallistujien resurssit, yhteyshenkilöt

• Kouluttaja noudattaa yhteiskuntaorientaation
kouluttajien koulutuksessa omaksumiaan tietoja ja
taitoja
• Otetaan huomioon etä- tai läsnäolokoulutuksen
käytänteet

KUVIO 6. Yhteiskuntaorientaatiokurssin toteutus kouluttajan näkökulmasta
pähkinänkuoressa.
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Omakielistä yhteiskuntaorientaatiota voi järjestää esimerkiksi osana työhallinnon kotoutumiskoulutuksia, osana UMAKO-koulutusta (uudenmuotoinen
maahanmuuttajakoulutus) sekä kaupunkien ja kuntien maahanmuuttajapalveluiden toimesta. Pakolaisapu pitää tärkeänä, että yhteiskuntaorientaation saisivat myös ne ihmiset, jotka eivät ole työhallinnon asiakkaita. Heitä ovat esimerkiksi kotivanhemmat, ikääntyneet, opiskelijat ja työssäkäyvät
maahanmuuttaneet ihmiset.
Kurssin järjestäjätaho palkkaa yhteiskuntaorientaation kouluttajan työsuhteeseen. Järjestäjätaho laatii työsopimuksen. Yhteiskuntaorientaation kouluttaja allekirjoittaa työsopimuksen kurssin järjestäjätahon kanssa. Muistathan, että palkkauksessa on huomioitava myös kurssikertojen suunnitteluun
kuluva aika. Sopiva suunnitteluaika voi olla esimerkiksi tunti yhtä kurssikertaa kohden.
Kurssin voi järjestää etä- tai läsnäolokurssina. Kurssiohjelma perustuu Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan sisältöihin. Kouluttaja päättää, miten oppisisällöt jaetaan kurssipäiville. Jokaisesta luvusta on tehty PowerPoint-esitys suomeksi, arabiaksi ja dariksi. Niitä voi halutessaan hyödyntää
kouluttajan työssä ja suunnittelussa. Myös kurssiohjelmapohjia on tehty
valmiiksi kouluttajien työn tueksi. Nämä ja muita materiaaleja löydät yhteiskuntaorientaation kouluttajien OneNote-kansiosta.
Suomen Pakolaisavun mallissa yhteiskuntaorientaatiokurssi tulee toteuttaa
70-tuntisena. Kurssin tarkempi aikataulu suunnitellaan yhdessä järjestäjätahon kanssa. Aikataulussa tulee huomioida kokonaisuus – se, mistä kurssin
osallistujien arki ja kotoutuminen kurssin ajankohtana kokonaisuudessaan
koostuu. Kurssi voidaan toteuttaa esimerkiksi kerran viikossa jatkuen läpi
syyskauden tai vaikkapa neljän viikon intensiivikurssina. Pidäthän kuitenkin
mielessä, että ihmisen päivittäinen oppimiskapasiteetti on rajallinen. Pitkät
kurssipäivät voivat olla puuduttavia, eikä tämän takia kaikkia kurssin sisältöjä voida välttämättä oppia. Yhden kurssikerran pituus voi olla esimerkiksi
kolmesta viiteen (3–5) tuntia. Kurssin aikataulut riippuvat kurssin järjestämistavasta:
• Onko kurssi osa luku- ja kirjoitustaidottomien UMAKO-koulutusta?
• Järjestetäänkö kurssi osana kotoutumiskoulutusta?
• Onko järjestäjätaho vapaan sivistystyön opisto, esimerkiksi
kansalaisopisto?
Muistathan, että yhteiskuntaorientaation järjestäminen 70 tunnin mittaisena ei aina onnistu. Tärkeintä kurssin kestosta riippumatta on se, että kouluttaja osaa suunnitella kurssin painopisteet ja aikataulutuksen kohderyhmälle sopivaksi. Jos osallistujissa on paljon esimerkiksi nuoria aikuisia, ei
perhe-elämä ja lapset -aiheeseen kannata käyttää niin montaa opetustuntia kuin osallistujien ollessa esimerkiksi kotivanhempia. On tärkeää muokata
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yhteiskuntaorientaatiokurssin sisältöjä osallistujille sopiviksi. Toisin sanoen,
osallistujien tarpeiden ja kurssisisältöjen tulee kohdata. Toisaalta yleiskuva
keskeisistä asioista on hyvä tarjota, sillä ihminen voi tarvita palveluja myöhemmin. Voit katsoa esimerkkejä kurssiohjelmista yhteiskuntaorientaation
kouluttajien OneNote-kansiosta.
Seuraavat osiot käsittelevät yhteiskuntaorientaatiokurssin käytännön toteutusta etä- ja läsnäolokurssina. Osiot on jaettu ennen kurssia, kurssin aikana ja kurssin päätyttyä -alaosioihin. Huomioithan, että usein käytännön
toteutukseen niin läsnäolo- kuin etäkurssillakin liittyy samat asiat.
6.1 KURSSIN LÄSNÄOLOTOTEUTUS
Läsnäolokoulutus on ensisijainen yhteiskuntaorientaatiokurssin toteuttamistapa, sillä lähikoulutuksessa vuorovaikutus on luonnollisempaa ja
rikkaampaa. Tämä vaikuttaa yhteiskuntaorientaation onnistumiseen.
Seuraavat luvut kertovat tärkeistä muistettavista käytännön asioista läsnäolokurssia ennen, sen aikana ja sen jälkeen.
ENNEN KURSSIA

Ennen kurssia järjestäjätaho on tehnyt aloitteen kurssin järjestämiseksi.
Tämä on ottanut kouluttajaan yhteyttä, ja he keskustelevat ja tarvittaessa
sopivat yhdessä seuraavista asioista:
• Palkkaus ja työsopimus
• Keitä ovat kurssin osallistujat
• Kurssin kesto ja aikataulu
• Tilajärjestelyt
• Saatavilla oleva tekniikka
• Yhteyshenkilöt
• Yhteydenpito ja raportointi kouluttajan ja yhteyshenkilön välillä
yhteiskuntaorientaation aikana (kuten miten koulutus sujuu, onko tullut
ilmi jotakin sellaista, mikä järjestäjätahon olisi tärkeää tietää) ja sen
päätteeksi (purkupalaveri)
• Palautteen keräämisen ja järjestäjätaholle toimittamisen käytännöt
• Tulkkaus
Palkkauksessa on hyvä huomioida suunnitteluaika. Suositeltava suunnitteluaika on noin 1–2 tuntia yhtä neljän tunnin koulutuspäivää kohden. Kunnilla ja vapaan sivistystyön opistoilla on usein palkkataulukko, johon yhteiskuntaorientaation kouluttajan palkkaus perustuu. Voit kuitenkin neuvotella
palkkauksesta järjestäjätahon kanssa. Järjestäjätaho laatii työsopimuksen.
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Tuntipalkan lisäksi siinä tulee ilmetä:
• Kurssin aikataulu
• Suunnitteluun käytettävä aika
• Matkakulukorvaukset
• Vakuutus
• Muut työntekijän velvollisuudet (esim. salassapito) ja edut
Järjestäjätaho kertoo kouluttajalle ryhmän koosta ja kielitaustasta. On
hyvä keskustella myös osallistujien koulutustasosta ja taustoista, koska
tämä vaikuttaa kurssin ohjausmenetelmiin.
Kouluttaja ja järjestäjätaho keskustelevat kurssin kestosta ja aikataulusta. Yhteiskuntaorientaatiokurssi tulisi järjestää vähintään 70-tuntisena,
mutta aina tämä ei onnistu. Tärkeintä kuitenkin on, että ihmiset pääsevät
tiedon äärelle omalla kielellään olemassa olevien resurssien puitteissa.
Kurssin aikataulua suunnitellessa on otettava huomioon myös osallistujien
menot, esimerkiksi mahdollinen kotoutumiskoulutus.
Tilajärjestelyissä on muistettava saavutettavuus – osallistujien tulee päästä paikalle vaivattomasti. Tilajärjestelyitä mietittäessä on hyvä muistaa
myös niin osallistujien kuin kouluttajankin turvallisuus. Keskustelkaa, miten
mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Mahdollisen poikkeustilanteen,
kuten koronapandemian, vallitessa on tarkastettava viranomaisten viimeisimmät linjaukset ja suositukset. Läsnäolokoulutus toteutetaan näiden linjausten puitteissa (esimerkiksi etäisyys muihin ihmisiin, maskien käyttö, käsidesin saatavuus).
Ennen kurssin alkua sovi järjestäjätahon kanssa myös ns. tukihenkilöstä.
Tämä henkilö on apunasi kaikissa yhteiskuntaorientaatioon liittyvissä käytännön kysymyksissä. Kouluttajan ja tukihenkilön on hyvä vaihtaa yhteystiedot ennen kurssin alkamista.
Toisinaan yhteiskuntaorientaatiokurssilla tarvitaan tulkkausta. Jos
kurssi toteutetaan osittain tai kokonaan tulkatusti, on tästä sovittava järjestäjätahon kanssa etukäteen. On hyvä, jos kouluttaja voi tavata tulkin. Tulkki
perehdytetään etukäteen yhteiskuntaorientaatiosta ja kurssin sisällöistä.
Keskustelkaa tulkin ja kouluttajan rooleista ja mitä ne sisältävät. Tulkille voi
toimittaa kurssiohjelman ja linkin yhteiskuntaorientaation oppikirjaan. Kurssin aikatauluja suunniteltaessa on huomioitava tulkkaukseen vaadittava
aika – kurssi voi tulkattuna vaatia jopa tuplasti pidemmän ajan (140 h).
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KURSSIN AIKANA

Yhteiskuntaorientaatiokurssin aikana muistettavat asiat ovat seuraavat:
• Pelisääntöjen tekeminen ja niissä pysyminen
• Turvallisuus ja salassapito
• Menetelmällisyys
• Sisältöjen suunnittelu
• Mahdolliset vierailut ja vierailijat
• Yhteydenpito järjestäjätahoon
Luo yhteiset pelisäännöt heti kurssin alussa ryhmän kanssa. Yhteiskuntaorientaatiokurssi järjestetään niiden raameissa. Pelisääntöihin voi viitata kurssin aikana useita kertoja – ainakin silloin, jos pelisääntöjä ei jostain
syystä noudateta. Joskus kurssilla kohtaat haastavia tilanteita. Tilanne voi
ratketa esimerkiksi yhteisistä pelisäännöistä muistuttamalla ja niistä keskustelemalla. Toisinaan tämä ei kuitenkaan riitä. Tällöin tämän oppaan 7.
Haastavissa tilanteissa toimiminen -osio voi auttaa. Voit keskustella haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista järjestäjätahon kanssa. Voit myös tarpeen vaatiessa konsultoida Suomen Pakolaisapua asiasta.
Oppikirjan tulostaminen. Jos mahdollista, oppikirja olisi hyvä tulostaa yhteiskuntaorientaation osallistujille. Kouluttaja voi esimerkiksi pyytää järjestäjätahoa tulostamaan oppikirjat kaikille osallistujille.
Kouluttaja on vaitiolovelvollinen kurssilla kuulemistaan asioista. Tarkista
vaitiolovelvollisuuteen liittyvät asiat työsopimuksestasi. Keskustelut jäävät ryhmän keskeisiksi, mistä on hyvä muistuttaa myös ryhmän jäseniä ja
kirjata se yhteisiin pelisääntöihin. Muista myös järjestäjätahon asettamat
turvallisuusohjeet. Voit lukea aiheesta lisää osiossa 3.3. Turvallisuus ja salassapito.
Kurssin aikana kouluttaja hyödyntää niitä menetelmiä, joita kouluttajien
koulutuksessa opittiin ja jotka on tässä oppaassa esitelty.
Ennen jokaista kurssitapaamista kouluttaja suunnittelee tapaamisen sisällöt, materiaalit ja menetelmät. Suunnitelman on hyvä olla joustava, jotta
voit reagoida ryhmän tarpeisiin.
Kouluttaja voi kutsua paikalle vierailevia puhujia, kuten poliisin tai lastensuojelun työntekijän. On tärkeää, että kouluttaja on ensin kertonut ryhmälle
perusasiat aiheesta. Tämän jälkeen osallistujat pääsevät kysymään vierailijalta tarkemmin aiheesta. Vierailija voi olla mukana esimerkiksi tunnin ajan
ja kouluttaja toimii tulkkina. Kouluttaja voi järjestää myös vierailukäyntejä
ryhmän kanssa, esimerkiksi kunnanvaltuustoon tai kirjastoon. Vierailevien
puhujien ja vierailukäyntien järjestämisessä on hyvä tehdä yhteistyötä jär-
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jestäjätahon yhteyshenkilön kanssa. Kouluttaja voi esimerkiksi pyytää järjestäjätaholta apua sopivien vierailijoiden kutsumiseksi kurssille.
Yhteydenpito järjestäjätahoon on koettu hyväksi käytänteeksi. Voit esimerkiksi lähettää yhteyshenkilöllesi viikoittain tai esimerkiksi kahden viikon
välein sähköpostin, missä kerrot yleisiä kuulumisia ryhmästä sekä mitä aiheita olette käsitelleet ja käsittelemässä. Muistathan kuitenkin vaitiolovelvollisuutesi.
KURSSIN PÄÄTTYESSÄ

Läsnäolokurssin päättyessä kouluttajan tulee muistaa seuraavat asiat:
• Todistukset
• Palautteen kerääminen
• Ilmoitus Suomen Pakolaisavulle
• Purkupalaveri
Läsnäolokoulutuksen päätteeksi kouluttaja jakaa osallistujille todistuksen yhteiskuntaorientaatiokurssin onnistuneesta suorittamisesta. Todistus
löytyy yhteiskuntaorientaation kouluttajien OneNote-kansiosta.
Yhteiskuntaorientaation kouluttaja kerää palautteen kurssin osallistujilta. Varaa palautteen keräämiseen noin tunti viimeiseltä kurssikerralta.
Palautelomakkeen löydät kouluttajille jaetusta OneNote-kansiosta. Palaute
kerätään nimettömänä. Kouluttaja kääntää osallistujilta saadut palautteet
suomeksi ja antaa ne järjestäjätaholle. Jos mahdollista, pyydämme välittämään käännetyt palautteet myös Suomen Pakolaisapuun – joko postitse tai
skannaamalla ja sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.
Lähetystiedot:
Suomen Pakolaisavun Toimisto /
Yhteiskuntaorientaatiokurssi [paikkakunnan nimi]
Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
Toivomme saavamme palautetta myös sinulta, kouluttajalta. Miten yhteiskuntaorientaation kouluttajana toimiminen sujui? Mitä Pakolaisavun olisi
hyvä tietää ja tehdä toiminnan kehittämisen näkökulmasta? Voit antaa palautetta Pakolaisavun yhteiskuntaorientaation yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löydät www.yhteiskuntaorientaatio.fi-sivulta.
Aina kurssin päätyttyä on hyvä ilmoittaa Suomen Pakolaisavulle pidetystä kurssista: missä, millä kielellä, osallistujamäärä, toteutustapa ja kesto. Toivomme ilmoitusta, vaikka emme saisikaan sinulta tai kurssin osallistujilta palautetta kurssista.
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On hyvä toteuttaa purkupalaveri järjestäjätahon kanssa. Palaverissa voi
keskustella avoimesti siitä, mikä kurssilla meni hyvin, mitä olisi voitu tehdä
toisin ja kuinka järjestäjätaho ja kouluttaja kokivat kurssin onnistuneen. Palaverissa voidaan keskustella myös osallistujien palautteista. On hyvä puhua myös mahdollisista yhteiskuntaorientaatiokurssien tarpeesta tulevaisuudessa. Kouluttaja voi pyytää järjestäjätaholta työtodistuksen.
6.2 KURSSIN ETÄTOTEUTUS
Yhteiskuntaorientaatio on mahdollista järjestää myös etäyhteyksin, mikäli
läsnäolokurssin järjestäminen ei onnistu tai etätoteutus on muutoin perusteltavissa. Tällöin kurssin onnistumiseksi tarvitaan erilaisia resursseja niin
kouluttajalta, järjestäjätaholta kuin osallistujiltakin. Onnistunut etäkurssi rakentuu kolmesta ulottuvuudesta, mitä seuraava kuvio mallintaa.

TEKNINEN
OSAAMINEN

SISÄLLÖN JA
MATERIAALIEN
TUNTEMINEN

VUOROVAIKUTUSTAIDOT JA
PEDAGOGIIKKA
VERKOSSA

KUVIO 7. Onnistuneen etäkurssin kolme ulottuvuutta (Hakanen & Jukola 2021).

Onnistunut yhteiskuntaorientaatiokurssi etänä osallistaa opiskelijoita: dialogisuus toteutuu, kuten muutkin onnistuneen yhteiskuntaorientaation elementit. Yksi lähtökohta onnistuneelle etäkurssille on, että niin kouluttaja kuin
osallistujatkin pitävät kameransa auki. Kehonkielen välittyminen ryhmän
jäsenille lisää luottamusta. Kokemattomalle kouluttajalle sopiva etäkurssin
osallistujamäärä on maksimissaan noin 8 ihmistä. Yhteiskuntaorientaation etäkurssipäivää suunnitellessasi voit pitää mielessä seuraavat askeleet
(Hakanen & Jukola 2021):
1. Aloitus

·
·
·
·
·
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Aloita ajoissa
Luo matala kynnys osallistua
Kerro, millaista osallistumista odotetaan
Kaikki mukaan!
Käy läpi pelisäännöt

2. Tauot

· Muista sijoittaa tauot ohjelmaan
3. Osallistaminen

· Suunnittele ennen tilaisuutta, miten ja milloin osallistat
· Työkalut ja niiden testaus (esim. kamera, näytön jakaminen)
4. Kurssipäivän aikana

· Muista kurssin tavoite
· Muista kouluttajan menetelmät
· Pidä huolta aikataulusta
5. Lopetus

·
·
·
·

Lopeta ajoissa
Jätä aikaa yhteenvedolle ja keskustelulle
Kerro, miten tästä jatketaan
Pyydä palautetta

Etäkurssiin pätee usein lähes samat käytänteet kuin läsnäolokurssiinkin.
Alla esitellään olennaiset etäkurssin käytännön seikat, jotka poikkeavat
läsnäolokoulutuksesta. Luethan niiden lisäksi myös osion 6.1. Kurssin läsnäolototeutus.
Huomioithan myös niin kutsutun hybridimallin mahdollisuudet. Hybridimallissa osallistujat ja/tai kouluttaja ovat ainakin osan kurssista samassa tilassa ja osan etäyhteyksin. Esimerkiksi kurssin ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen voi olla hyvä järjestää läsnäolokoulutuksena, jos kurssi halutaan
muutoin järjestää etäyhteyksin. On myös mahdollista, että kurssin osallistujat kokoontuvat järjestäjätahon (esim. opisto) tiloihin ja kouluttaja osallistuu
etänä. Huomioithan tässäkin tapauksessa niin läsnäolo- kuin etäkurssinkin
käytännön ohjeistukset.
ENNEN KURSSIA

Ennen etäkoulutuksen järjestämistä kouluttajan tulee muistaa (katso myös
läsnäolokurssin asiat, Ennen kurssia):
• Laitteet ja nettiyhteydet
• Omat ja osallistujien digitaidot
• Kurssin verkkoalusta ja sen käyttö
• Kotiolojen haasteet osallistumiselle
• Tulkkaus
• Suunnitelmallisuus
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Onko kaikilla ryhmäläisillä sopivia laitteita osallistua yhteiskuntaorientaatiokurssille etäyhteyksin? On suotavaa, että osallistujilla on tietokoneet
tai tabletit. Älypuhelimella kurssille osallistuminen ei ole toivottavaa, mutta
joskus muuta mahdollisuutta ei ole. On tarkistettava myös osallistujien nettiyhteydet ja huomioitava, että ne saattavat aiheuttaa kustannuksia kurssin
osallistujille.
On muistettava, että niin kouluttajan kuin osallistujienkin digitaidot voivat vaatia tukea. On hyvä keskustella järjestäjätahon kanssa osallistujien
digitaidoista ja järjestää tarvittaessa digiohjausta osallistujille ennen kurssin alkua. Kouluttaja on itse vastuussa omista digitaidoistaan. Etäkoulutusta
ei tule järjestää, jos kouluttajan digitaidot eivät ole riittävät.
Verkkoalusta valitaan niin, että se sopii mahdollisimman monelle osallistujalle. Hyödynnettäviä alustoja ovat mm. Microsoft Teams, Zoom, Google
Meet ja Skype. Kouluttajan tulee perehtyä valitun verkkoalustan käyttöön
hyvin, jotta sen käyttö kurssilla onnistuu vaivattomasti. Myös osallistujien
tulee harjoitella alustan käyttöä, ja he voivat tarvita siihen tukea järjestäjätaholta. Tarvittaessa kouluttajalle ja osallistujille luodaan alustalle tunnukset hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Järjestäjätahon tulee myös huolehtia
siitä, että osallistujat saavat ladattua verkkoalustat laitteisiinsa.
Kotiympäristössä kurssille osallistuminen voi olla haasteellista. Huomioithan tapaamisia suunnitellessasi, että esimerkiksi sensitiivisistä teemoista
puhuminen kotioloissa voi olla vaikeaa. Koti ei välttämättä ole rauhallinen
tila osallistua yhteiskuntaorientaatiokurssille. Perheessä voi olla esimerkiksi
pieniä lapsia, mikä tekee keskittymisestä haastavaa.
Digitaidot, resurssit ja kotiympäristö liittyvät yhteiskuntaorientaation
yhdenvertaiseen saavutettavuuteen. Näiden lisäksi osallistujien lukuja kirjoitustaidot voivat eriarvoistaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua
yhteiskuntaorientaatiokurssille etäyhteyksin. Huolellinen valmistautuminen
etäkurssiin voi kuitenkin minimoida näitä eriarvoistavia tekijöitä. Järjestäjätaholta tarvitaan aina erityisiä toimenpiteitä onnistuneen etäkurssin takaamiseksi. Voit lukea etäkoulutuksen haasteista lisää osiossa 7. Haastavissa
tilanteissa toimiminen.
Etäkurssin tulkkaukseen pätee samat käytänteet kuin läsnäolokurssillakin.
Lisäksi on hyvä keskustella tulkin kanssa rytmityksestä: milloin kouluttajan on
hyvä pitää puheessaan taukoja ja milloin tulkki avaa mikrofoninsa tulkkausta
varten.
Muista laatia järjestäjätahon kanssa suunnitelma käytännön järjestelyistä ja haasteiden varalle. Sovi järjestäjätahon kanssa, kumpi teistä
lähettää kurssin osallistujille osallistumislinkit. Huomaathan myös, että
verkkovälitteinen koulutus on huomattavasti läsnäolomuotoa raskaampi.
Huolehdi osallistujien jaksamisesta huomioimalla kurssin tauot jo suunnitteluvaiheessa.
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On hyvä pohtia etukäteen erilaisia tilanteita, joita voi ilmetä kurssin edetessä, ja miten niissä toimitaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi osallistujien
tekniset haasteet (esim. tietokone ei toimi, kamera ei toimi) tai digitaitojen
haasteet (esim. osallistuja ei osaa käyttää mikrofonia).
KURSSIN AIKANA

Seuraavaksi esitellään olennaiset käytännön asiat etäkurssin aikana, jotka
poikkeavat läsnäolokurssista (katso myös läsnäolokurssin asiat, Kurssin aikana):
• Pelisäännöt
• Kurssin rytmitys
• Vuorovaikutus osallistujien kanssa ja luottamuksen rakentaminen
• Teknisiä haasteita
Ryhmän pelisäännöt on mukautettava etätyöskentelyyn. Sääntöjä laadittaessa on hyvä huomioida esimerkiksi kameroiden ja mikrofonin käyttö
sekä puheenvuoron pyytäminen.
Etäkurssin rytmitys poikkeaa läsnäolokurssista. Etäyhteyksin keskittyminen ja tarkkaavuus laskee nopeammin. Usein ryhmä tarvitsee paljon
taukoja. Tauot voi pitää lyhyenäkin – pääasia on, että osallistujat pääsevät
hetkeksi pois ruutujensa äärestä.
Vuorovaikutus osallistujien kanssa ja luottamuksen rakentaminen vaatii
erilaisia menetelmiä, kuin läsnäolokoulutuksessa (ks. 6.2. Kurssin etätoteutus). Kouluttajalla on oltava niin sanottuja digifasilitoinnin taitoja. Voit lukea
vuorovaikutuksesta verkossa ja onnistuneen etätilaisuuden perusmerkeistä
lisää yhteiskuntaorientaation kouluttajien OneNote-kansiosta.
Teknisiä haasteita. Kurssin aikana voi ilmaantua yllättäviä teknisiä
haasteita – niin kouluttajalla kuin kurssin osallistujillakin. Palaa tällöin
järjestäjätahon kanssa laadittuun suunnitelmaan. Jos haaste on sellainen, mitä ette osanneet ennakoida, ole yhteydessä yhteyshenkilöösi ja keskustelkaa sopivasta menettelytavasta. Lue lisää etäkoulutuksen
mahdollisista haasteista osiossa 7. Haastavissa tilanteissa toimiminen.

35

NAVIGAATTORI 2.0 -HANKKEEN PÄÄKOULUTTAJA AMANI BAKRIN
TERVEISET KOULUTTAJILLE – OTA HUOMIOON NÄMÄ ASIAT
ETÄKURSSILLA

Suomen Pakolaisavulla on kokemusta etänä järjestettävästä yhteiskuntaorientaatiosta. Kun yhteiskuntaorientaatio perustuu dialogiin, etänä
toteutettavalla kurssilla on haastavampaa luoda keskusteleva ilmapiiri.
Yhteiskuntaorientaatiossa korostuu ryhmän vuorovaikutus ja keskinäinen luottamus. Kouluttajana on hyvä pohtia, kuinka dialogisuus voidaan
turvata etätoteutuksessa – turvallisuus ja terveys huomioiden.
Kouluttajan pitää ymmärtää, että etäopetus on haastavaa niin kouluttajalle kuin osallistujillekin. Kun yhteiskuntaorientaatio järjestetään etänä, on
ryhmäkoon oltava tavallista pienempi, maksimissaan noin 8 osallistujaa.
Oppiminen etäkurssilla
• Huomioi kohderyhmäsi (lukutaidon taso). Miten ryhmä oppii uutta
ja miten koulutat selkeästi niin, että uuden tiedon vastaanottaminen
onnistuu? Mitä haluat osallistujien oppivan?
• Jaa sisältö palasiin, teemoihin ja/tai asiasisältöihin (1–3 asiaa
päivässä). Muokkaa asiasisältöjä tarvittaessa ryhmän tarpeiden
mukaan. Tavoitteena on pilkkoa kokonaisuus pieniin osiin. Jokainen
palanen sisältää riittävän vähän asiaa.
• Kertaa edellisen kerran aihe aina ennen uuden aiheen aloittamista.
Vuorovaikutus ja oman ohjaustavan tiedostaminen
• Oppiminen tehostuu ja asiasisältö jää mieleen, kun aihetta pääsee
pohtimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Anna tilaa
kysymyksille, pysy aiheessa ja ohjaa keskustelua dialogisesti.
• Ilo ja innostus kasvaa vuorovaikutuksessa, kun asiat voi sanoa
muille osallistujille. Ohjaustavan ei tarvitse olla liian vakava, mutta
jämäkkyys ja huumori yleensä toimivat. Kannusta osallistujia
keskustelemaan aiheista.
Keskustele osallistujien kanssa heidän mielipiteistään. Tunnustele, jääkö osallistujille epäselvyyksiä aiheesta tai syntyikö väärinymmärryksiä.
Muista, että paras tapa oppia on ilon kautta! Yritä siis pohtia, miten saat
tehtyä kurssista mielekkään, mukavan ja innostavan osallistujille myös
etäyhteyksin.
Teksti: Amani Bakri

KURSSIN PÄÄTTYESSÄ

Etäyhteyksin järjestetyn kurssin päättyessä on hyvä muistaa myös seuraavat asiat (katso myös läsnäolokurssin asiat, Kurssin päättyessä):
• Todistusten lähettäminen
• Palautteen kerääminen nimettömästi
• Purkupalaveri
Kurssin päätyttyä osallistujille lähetetään todistukset. Voit sopia järjestäjätahon kanssa, kumpi teistä hoitaa tulostuksen ja postituksen. Voitte myös keskustella siitä, mitä todistuksessa on hyvä mainita (esimerkiksi
kurssin kesto).
Palautteen kerääminen nimettömänä voi olla haastavaa, muttei mahdotonta! Palautetta voidaan kerätä sähköisesti (Microsoft Forms), jos osallistujien digi- sekä luku- ja kirjoitustaidot ovat riittävät. Toinen vaihtoehto
on kerätä palautetta kirjallisesti. Voit esimerkiksi lähettää järjestäjätaholle
palautelomakkeen PDF-muodossa. Järjestäjätaho voi tulostaa lomakkeet ja
postittaa ne palautuskuoren kera osallistujille. Huomioithan, että ryhmässä
voi olla luku- ja kirjoitustaidottomia osallistujia. Tässä tapauksessa voitte
käydä palautelomakkeen läpi kohta kohdalta etäyhteyksin. Näin varmistetaan, että jokainen pystyy jättämään palautetta niin halutessaan. Palautuskuoreen kirjataan palautusosoite valmiiksi ja niihin liimataan postimerkit
kuten järjestäjätahon kanssa on sovittu.
Purkupalaveri järjestäjätahon kanssa voidaan järjestää joko etäyhteyksin
tai läsnäolotapaamisena.
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7.
HAASTAVISSA TILANTEISSA
TOIMIMINEN
Voit kohdata yhteiskuntaorientaatiokurssilla erilaisia tilanteita, jotka
koet haastavina. Seuraavaksi on kirjattu tällaisia esimerkkitilanteita.
Jokaisen haastavan tilanteen alle on kirjoitettu, miten sinä voit
kouluttajana toimia tilanteessa. Jokainen tilanne on erilainen, mutta alla
olevat esimerkit voivat antaa sinulle ajatuksia tilanteissa toimimiseen.
Muistathan, että et ole haastavien tilanteiden kanssa yksin. Voit aina
olla yhteydessä järjestäjätahon kanssa sovittuun yhteyshenkilöön.
Tarvittaessa voit myös konsultoida Suomen Pakolaisapua asiasta.
YHTEISTYÖ JÄRJESTÄJÄTAHON KANSSA TAKKUAA

Onnistuneen yhteistyön kannalta on tärkeää, että viestintä kouluttajan ja
järjestäjätahon välillä on selkeää. On myös tärkeää, että sinulla ja järjestäjätaholla on jaettu ymmärrys yhteiskuntaorientaatiokurssin tavoitteista. Voi
olla, että esimerkiksi nimetty yhteyshenkilö ei tiedä, miksi yhteiskuntaorientaatiokurssi on tärkeä. Voit keskustella hänen kanssaan asiasta. Voit esimerkiksi kertoa, mikä äidinkielen merkitys on yhteiskuntaorientaation kurssin tavoitteiden toteutumiselle.
On tärkeää tehdä selkeä työnjako kouluttajan ja järjestäjätahon välillä. Yhteydenpito yhteiskuntaorientaatiokurssin osallistujiin tulee tapahtua saman
tahon toimesta läpi kurssin.
KURSSIN OPETUSTILASSA ON PUUTTEITA

Läsnäolokoulutuksena toteutettava yhteiskuntaorientaatiokurssi tulee järjestää rauhallisessa, tarpeeksi tilavassa ja riittävästi varustellussa opetustilassa. Keskustele asiasta kurssin järjestäjätahon kanssa ennen kurssin
alkamista. Kerro selkeästi, millainen on hyvä opetustila kurssille, ja mitä työvälineitä tarvitset (esimerkiksi videotykki, tietokone, fläppitaulu tai tussitaulu, kopiokoneen käyttö ja tulostaminen).
Ota huomioon myös mahdolliset poikkeustilanteet. Esimerkiksi koronapandemian aikana opetustilan on oltava niin suuri, että turvavälit voidaan
säilyttää. Kurssin järjestäjän on huolehdittava riittävästä määrästä kasvomaskeja ja mahdollisuudesta käsien pesuun ja/tai käsien desinfiointiin. On
tärkeää, että opiskelijoilla on kurssilla turvallinen olo – myös fyysisesti. Muista kuitenkin, että aikuisopiskelijoiden käskemistä tulee välttää. Sen sijaan
perustele esimerkiksi maskin käyttöä empatian kautta: ”perheenjäsenelläni
on astma, ja sen takia mielestäni maskien käyttö ryhmässä on tärkeää”.
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HAASTEITA ETÄTOTEUTUKSESSA

Etäyhteyksin toteutettavan yhteiskuntaorientaatiokurssin haasteeksi voi
nousta puutteet osallistujien teknisissä laitteissa tai digitaidoissa. Osallistujien nettiyhteyksissä voi olla eroja, eikä kaikilla välttämättä ole tietokonetta
ja/tai web-kameraa. Digitaidot voivat olla rajalliset, eikä aktiivinen osallistuminen kurssilla onnistu, kun esimerkiksi mikrofonia ei osata käyttää. On
myös mahdollista, että osallistujien luku- ja kirjoitustaidottomuus vaikuttaa
digitaitoihin. Luku- ja kirjoitustaito vaikuttavat myös palautteen antamisen
ja keruun mahdollisuuksiin. Palautteen kerääminen anonyymisti vaikeutuu,
kun sen antamiseen tarvitaan tukea.
Osallistujilta voi löytyä tarvittavat laitteet kurssille, mutta joskus kurssille
osallistuu esimerkiksi kolme ihmistä samalla älypuhelimella. Kun useampi
ihminen käyttää yhtä laitetta, on haastavaa nähdä jokaisen kasvot. Kun
kouluttaja ja muut kurssin osallistujat eivät näe toistensa ilmeitä ja eleitä,
väärinymmärrysten riski kasvaa. Ilmeet ja eleet ja niiden tulkitseminen ovat
tärkeitä myös luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisessa. Aito hymy viestii
luottamusta puolin ja toisin.
Voit varautua etätoteutuksen haasteisiin ennakoimalla. Kurssin järjestäjätaho on velvollinen varmistamaan osallistujien riittävät nettiyhteydet, laitteet
sekä digitaidot. Järjestäjätaho voi kouluttaa osallistujia digitaidoissa ennen
yhteiskuntaorientaatiokurssin alkamista. Keskustele näistä asioista järjestäjätahon kanssa hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista. Voit lukea lisää aiheesta osiossa 6.2. Kurssin etätoteutus.
KURSSIN OSALLISTUJAT EIVÄT OLE MOTIVOITUNEITA

Joskus kurssin osallistujilla ei ole motivaatiota osallistua yhteiskuntaorientaatiokurssille. Kun osallistujat eivät ymmärrä kurssin tavoitteita ja sisältöjä,
he saattavat esimerkiksi häiritä kurssin opetusta ja yhteisiä keskusteluita.
On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät kurssin tavoitteet. Varmista, että
osallistujat ymmärtävät ne. Kurssin tavoitteiden ymmärtäminen lisää osallistujien kunnioitusta sinua eli kouluttajaa kohtaan. Tämä on tärkeää kurssin
onnistumisen kannalta.
Avoin keskustelu ryhmän kanssa kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista voi
auttaa. Jos tilanne tuntuu edelleen haastavalta, järjestäjätahon edustaja
voi liittyä keskusteluun. Tämä voi olla esimerkiksi nimetty yhteyshenkilösi.
Kaikkien keskustelun osapuolten tulee ymmärtää, että kukaan ei voi yksin
päättää kurssin toimintatavoista. Ratkaisuja etsitään yhdessä.
RISTIRIIDAT KURSSIN OSALLISTUJIEN KESKEN

Toisinaan kurssin osallistujien väliset ristiriidat voivat johtaa haastaviin tilanteisiin. Osallistujien erilaiset tottumukset voivat aiheuttaa epämukavaa
oloa ryhmässä, ja siihen on puututtava. Tällaisessa tilanteessa on hyvä palata ryhmän yhteisiin pelisääntöihin. Keskustelu on säilytettävä avoimena.
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Muistuta osallistujia, että he saavat olla eri mieltä asioista. Kerro myös, miten asian laita on uudessa kotimaassa Suomessa. Jos tilanne jatkuu ja ryhmässä on jollakin vielä epämukava olo, voit keskustella ristiriitatilanteessa
mukana olevien yksilöiden kanssa kahden. Jos tämänkin jälkeen tilanne on
haastava, pyydä mukaan keskusteluun järjestäjätahon edustaja ja etsikää
ratkaisuja yhdessä.
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