
 

 

 

 

 

 

"VAIHDON AIKANA MUSTA TULI SE IHMI-

NEN, JOKA MÄ OON AINA HALUNNU OLLA" 

Kokemuksia pitkäkestoisen kansainvälisen vaihdon 

vaikutuksesta sosionomin ammatilliseen kasvuun 

 
 

 

Annika Honkanen 

Aino Kivikko  

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

Toukokuu 2016 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Sosionomikoulutus 

 

 

HONKANEN, ANNIKA & KIVIKKO, AINO: 

”Vaihdon aikana musta tuli se ihminen, joka mä oon aina halunnu olla”  

Kokemuksia pitkäkestoisen kansainvälisen vaihdon vaikutuksesta sosionomin ammatil-

liseen kasvuun” 

 

Opinnäytetyö 57 sivua, joista liitteitä 3 sivua 

Toukokuu 2016 

Kiinnostus opinnäytetyön aihetta kohtaan lähti tekijöiden omista kansainvälisistä vaih-

tokokemuksista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville, miten sosionomit ja 

sosionomiopiskelijat kokivat kansainvälisen vaihdon vaikuttaneen sosionomin ammatil-

liseen kasvuun. Tavoitteena oli kerätä sosionomien ja sosionomiopiskelijoiden henkilö-

kohtaisia kokemuksia kansainvälisen vaihdon vaikutuksesta ammatilliselle kasvulle.  

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään sosionomin koulutus ja osaaminen sekä sosio-

nomin ammatilliset kompetenssit. Tutkimuksen viitekehyksenä on TAMKin sosiono-

miopiskelijoille luotu ammatillisen kasvun prosessikaavio ja sen teemat. Lisäksi teoria-

osuudessa käsitellään kansainvälistymistä korkeakoulujen näkökulmasta. Työ toteutet-

tiin laadullisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu, joka 

tehtiin viidelle sosionomille tai sosionomiopiskelijalle. Aineisto analysoitiin aineistoläh-

töisellä sisällönanalyysillä.  

 

Kansainvälinen vaihto oli vaikuttanut kaikkien haastateltavien ammatilliseen kasvuun. 

Ammatillisen kasvun kannalta keskeiseksi näkökulmaksi nousi reflektio ja reflektion 

kautta henkilökohtainen kasvu. Reflektio kulki pohjana kaikissa ammatillisen kasvun 

kokemuksissa ja mahdollisti erilaiset oppimiskokemukset. Erityisesti tuloksissa korostui 

kriittisen reflektion merkitys. 
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ABSTRACT 
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Tampere University of Applied Sciences 

Degree Programme of Social Services 

 

 

HONKANEN, ANNIKA & KIVIKKO, AINO:  

“During the exchange I became the person I have always wanted to be.”  

The Effects of Long-Term International Exchange on the Professional Growth of Bach-

elors of Social Services 

 

Bachelor's thesis 57 pages, appendices 3 pages 

May 2016 

The interest for the subject of this thesis came from the experiences of the authors of the 

study. The aim of this thesis was to find how Bachelors of Social Services experienced 

the effect of international student exchange on professional growth. The goal was to 

gather experiences from Bachelors of Social Services on the influence of international 

student exchange on professional growth. 

 

The theoretical part dealt with the education and skills of the Bachelors of Social Ser-

vices as well as their professional competences. The reference frame was a process dia-

gram of professional growth created for Bachelor of Social Services students in Tampe-

re University of Applied Sciences, and the themes of the diagram.  In addition, the theo-

ry part dealt with the internationalization of the third level education. The study was 

executed as a qualitative study. The data were collected by interviewing five Bachelors 

of Social Services. The data were analyzed by using content analysis.  

 

The findings of this study were that long-term international student exchange had influ-

enced the professional growth of all interviewees. A key angle for professional growth 

was increased reflection and personal growth through reflection. Especially critical re-

flection was important for the experiences of professional growth.  

 

 

Key words: bachelor of social services, professional growth, international student ex-

change, reflection 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee sosionomien ja sosionomiopiskelijoiden kokemuksia pit-

käkestoisen kansainvälisen opiskelu- tai harjoitteluvaihdon vaikutuksesta ammatilliseen 

kasvuun. Globalisoituvassa maailmassa kansainvälisyysosaaminen on lähes välttämät-

tömyys, ja ammattikorkeakoulun yhtenä tavoitteena, koulutusalasta riippumatta, on tu-

kea ja kehittää opiskelijan valmiuksia toimia kansainvälisessä ympäristössä. Tavalli-

simpia tapoja suomalaisopiskelijoiden kansainvälistymiseen korkeakouluissa ovat eri-

laiset kansainvälisen liikkuvuuden jaksot ulkomailla, joista yleisimpiä ovat opiskelija- 

ja harjoittelijavaihdot. Kansainväliset liikkuvuusjaksot voidaan jakaa pitkäkestoiseen ja 

lyhytkestoiseen jaksoon, jossa pitkäkestoisella tarkoitetaan yli kolme kuukautta kestä-

vää, ja lyhytkestoisella alle kolme kuukautta kestävää ulkomaanvaihtojaksoa. Suomen 

korkeakouluopiskelijoista lähtee ulkomaanvaihtojaksolle vuosittain noin 10 000 opiske-

lijaa. Vuonna 2014 vaihtoon lähtijöitä oli 10 171. Tämä tarkoittaa, että opiskelemaan tai 

harjoitteluun ulkomaille lähtee vuosittain keskimäärin 3,3 prosenttia kaikista korkea-

kouluopiskelijoista.  Luku on noussut kymmenessä vuodessa muutamalla tuhannella. 

(Opetusministeriö 2009, 28, 31; Garam 2012, 5; Opiskelijaliikkuvuus Suomesta 2004–

2015: korkeakoulut.) Opinnäytetyössämme, ulkomailla suoritetusta opiskelu- tai harjoit-

telujaksosta puhuessamme, käytämme termejä kansainvälinen vaihto ja vaihto. 

    

Kiinnostus tämän opinnäytetyön aihetta kohtaan lähti henkilökohtaisista pitkäkestoisen 

opiskelijavaihdon kokemuksistamme. Molemmat meistä ovat suorittaneet sosiono-

miopintojen aikana osan opinnoista pitkäkestoisessa kansainvälisessä vaihdossa. Mo-

lemmille kansainvälinen vaihto on ollut sekä henkilökohtaisen että ammatillisen kasvun 

kannalta erittäin merkittävä kokemus, joka on vaikuttanut monella osa-alueella.  

 

Halusimmekin lähteä tutkimaan muiden sosionomiopiskelijoiden tai jo valmistuneiden 

sosionomien kokemuksia pitkäkestoisesta kansainvälisestä vaihdosta ja sen vaikutukses-

ta ammatilliseen kasvuun. Päätimme toteuttaa tutkimuksen haastattelututkimuksena, 

jotta saisimme mahdollisemman autenttisia kuvauksia sosionomiopintojen aikana suori-

tetun pitkäkestoisen vaihdon merkityksestä. Koimme, että olisi mielenkiintoista mutta 

myös hyödyllistä saada tietoa siitä, millaisia vaikutuksia pitkäkestoisella kansainvälisel-

lä vaihdolla on ollut sosionomien ammatilliselle kasvulle, ja onko löydettävissä joitain 

yhteisiä teemoja jotka korostuvat. 
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Tutkimuksemme teoreettiseksi lähtökohdaksi päätimme ottaa sosiaalialan kompetenssit 

ja niihin liittyvän kirjallisuuden. Valitsimme lähtökohdaksi sosiaalialan kompetenssit, 

koska nämä ovat vahvasti esillä TAMK:n sosionomikoulutuksessa. Sosiaalialan kompe-

tenssit ovat kuitenkin vain yksi tapa lähestyä sosionomin osaamista ja sosiaalialan kou-

lutusohjelmaa. Muitakin lähtökohtia löytyy, mutta valitsimme työmme perustaksi kom-

petenssit, koska ne ovat TAMK:n koulutusohjelman kautta meille tuttuja. 

 

Ammatillisen kasvun kuvaamisen lähtökohtana käytimme TAMK:n sosionomiopiskeli-

joille tehtyä ammatillisen kasvun prosessikaaviota (Liite 1). Kaavion teemoja syven-

simme kirjallisuuden kautta.  Ammatillisen kasvun prosessikaavio (Liite 1) on luotu 

TAMK:n sosionomiopiskelijoille ja sen teemat perustuvat sosiaalialan kompetensseihin. 

Kompetenssit ja ammatillisen kasvun teemat tukevatkin toisiaan ja ne muodostavat sel-

keän ja hyvän pohjan opinnäytetyöllemme. 
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2 SOSIONOMIN KOULUTUS JA OSAAMINEN  

 

 

Sosiaalialan auttamistyö on ollut ihmiskunnassa aina tarvittua, ja sitä on tehty jo pitkään 

ennen alan varsinaista koulutusta. Sosiaalialan koulutus on kokenut Suomen historiassa 

jatkuvia muutoksia ja uudistuksia aina vuodesta 1918 alkaen, jolloin alan ensimmäisiä 

ammattilaisia alettiin kouluttaa.  Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmista sosiaalialal-

le on voinut valmistua nimikkeellä sosionomi vuodesta 1999. (Mäkinen, Raatikainen, 

Rahikka & Saarnio 2009, 10–14.)  

 

Sosionomi on sosiaalialan asiantuntija, jonka työn lähtökohtina toimivat sosiaalialan 

arvot ja ammattietiikka. Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen Inter-

net-sivut kuvailevat sosionomin toimivan yhteiskunnallisena vaikuttajana sosiaalisen 

osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä huono-osaisuuden estämiseksi 

(Sosionomikoulutus TAMK). Sosionomi osaa tarkastella sekä yksilön että yhteiskunnan 

tasolla asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeita liittyen arkielämän jatkuvuuteen, sosiaali-

seen osallisuuteen sekä toimintakykyyn. Sosionomia kuvaillaan usein nimenomaan ar-

jen asiantuntijaksi, joka tukee arkielämän eri tilanteissa ja pulmissa. (Mäkinen ym. 

2009, 64–65.) 

 

Sosionomitutkinnon suorittaneet työllistyvät erilaisiin sosiaalihuollon ohjaus- ja kasva-

tustehtäviin. Työmahdollisuuksia tarjoavat sekä julkinen että yksityinen sektori ja erilai-

set kolmannen sektorin järjestöt. Valmistuttuaan sosionomin työllistymismahdollisuudet 

ovat moninaiset. He voivat toimia esimerkiksi lastentarhanopettajina, sosiaaliohjaajina 

eri sosiaalipalveluissa kuten lastensuojelussa, vanhustyössä, vammaistyössä, mielenter-

veys- ja päihdetyössä tai monikulttuurisessa työssä sekä johto- ja esimiestehtävissä, ja 

erilaisissa projekti- ja kehittämistehtävissä. (Ammatit ja kelpoisuudet.) 

 

Sosionomin ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilön nimikesuo-

jasta, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtä-

vistä ja työnjaosta säädetään 1.3.2016 voimaan astuneessa uudessa sosiaalihuollon am-

mattihenkilölaissa. Lain myötä sosiaalityöntekijästä, sosionomista ja geronomista tuli 

laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja, ja heidät merkitään hakemuksesta sosiaalihuol-

lon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin laillistettuina ammattihenkilönä. Tämän myö-

tä myös aikaisemmin sosionomin ja muiden sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusehdot 
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määrittänyt sosiaalihuollon kelpoisuuslaki kumoutui. (Sosiaalihuollon ammattihenkilö-

laki: Talentia.)  

 

Uuden sosiaalihuollon ammattihenkilölain tavoitteena on edistää asiakasturvallisuutta 

sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohte-

luun. Tämä pyritään toteuttamaan varmistamalla, että sosiaalihuollon ammattihenkilöllä 

on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja valmiudet 

sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan. Lisäksi lailla halutaan edistää 

sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisen tehtäväraken-

teen muodostumista ottaen huomioon asiakkaiden palveluntarpeet. Lailla pyritään myös 

valvomaan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitoimintaa. (Laki sosiaalihuollon 

ammattihenkilöistä 817/2015.) 

 

 

2.1 Sosionomikoulutus 

 

Sosionomin koulutus on vuodesta 2006 lähtien ollut 210 opintopisteen laajuinen ja kes-

toltaan 3,5 vuotta. Koulutukseen kuuluu perus- ja ammattiopintoja. Ammattiopintoihin 

sisältyy yhteensä 45 opintopisteen verran käytännön harjoitteluja. Suomessa sosionomin 

koulutuksen voi opiskella yli kahdessakymmenessä eri korkeakoulussa. Sosionomikou-

lutuksen tavoite on tukea opiskelijaa ammatillisessa kasvussa ja auttaa opiskelijaa luo-

maan näkökulmia omaan oppimiseen myös valmistumisen jälkeen. Koulutus tarjoaa 

teoreettista osaamista muun muassa sosiologian, kasvatustieteen, psykologian sekä sosi-

aalipolitiikan alalta. (Mäkinen ym. 2009, 25–26.)                                 

 

Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien sisällöt vaihtelevat, mutta opintoja ohjaa-

vat yhteiset tavoitteet. Ensimmäinen näistä tavoitteista on antaa opiskelijalle hyvät val-

miudet ja teoreettiset perusteet asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Opetussuunni-

telmassa tavoitteeksi on asetettu myös se, että opinnot takaavat valmiudet seurata alan 

kehitystä ja kehittää omaa ammattitaitoa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua 

kansainväliseen toimintaan ja tätä kautta kehittää kieli- ja viestintätaitojaan sekä saada 

tietoa alan kansainvälisestä toiminnasta. (Janhonen & Vanhanen- Nuutinen 2004, 15.)  

 

Sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen sosionomi voi hakeutua jatkokoulu-

tuksena suorittamaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Vaatimuksena tämän 
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koulutuksen suorittamiseen, sosionomitutkinnon lisäksi, on vähintään kolmen vuoden 

työkokemus. (Mäkinen ym. 2009, 14–15.) Sosionomin ylempi ammattikorkeakoulutut-

kinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja se koostuu syventävistä ammattiopinnoista 

sekä vapaasti valittavista opinnoista (Sosionomikoulutus TAMK).   

 

 

2.2 Sosionomin ammatilliset kompetenssit 

 

Suomessa jokainen ammattikorkeakoulu voi laatia omat koulutusohjelmakohtaiset ope-

tussuunnitelmansa. Eri ammattikorkeakouluissa voivat siis painottua erilaiset tavoitteet 

ja sisällöt. Koulutuskohtaisten kompetenssien määrittelyn kautta on pyritty tuomaan 

esiin sosiaalialan ydinosaamista. Kompetenssit nostavat esiin ne sosiaalialan ydinosaa-

misalueet, jotka yhdistävät eri ammattikorkeakoulujen sosiaalialan tutkintoja. (Viina-

mäki 2010, 9.)  Kompetenssiajattelu on kuitenkin vain yksi lukuisista näkökulmista, 

joista koulutusohjelmaa voidaan tarkastella. Kompetenssit toimivat tämän työn teoreet-

tisena pohjana, ja sen takia lähestymme sosiaalialan osaamista kompetenssien näkökul-

masta.   

 

Sosiaalialan kompetenssit on luotu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE 

Ry:n) asettaman ja opetusministeriön rahoittaman projektin pohjalta. Projektin tavoit-

teena oli tukea ammattikorkeakoulujen integroitumista osaksi eurooppalaista korkea-

koulutusaluetta. Alakohtaiset työryhmät saivat tehtäväkseen luoda kuvauksen koulutus-

ohjelmien kompetensseista. Tämän työskentelyn pohjalta syntyivät myös ensimmäiset 

sosionomikoulutuksen alakohtaiset kompetenssit. Kompetenssit hyväksyttiin kaksivai-

heisesti, ensin sosiaalialan koulutusjohdon tapaamisessa vuonna 2005 ja sitten sosiaa-

lialan ammattikorkeakoulutuksen verkostokokouksessa vuonna 2006. Kompetenssien 

käyttöönotto ammattikorkeakouluissa tapahtui yksilölliseen tahtiin. (Rouhiainen-Valo, 

Rantanen, Hovi-Pulsa & Tietäväinen 2010, 13.) Kompetensseja on uudistettu ja päivi-

tetty vuonna 2010 ja vuonna 2016. 

Sosionomin ammatillisilla kompetensseilla tarkoitetaan valmiuksia, kykyjä, taitoja sekä 

ominaisuuksia suoriutua tietyistä tehtävistä. Kompetenssi on kyky selviytyä menestyk-

sellisesti eri tilanteista kriteerien mukaisesti. Sosiaalialan ammattikorkeakoulujen kan-

sallinen verkosto on määritellyt sosiaalialan koulutusohjelman tuottamat kompetenssit 

ja ne on jaoteltu kuuteen eri osa-alueeseen. (Mäkinen ym. 2009, 17–18.)  Osa-alueet 

ovat eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, kriitti-
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nen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-

osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen (Innokylä 2016).    

 

 

2.2.1 Sosiaalialan eettisen osaamisen kompetenssi 

 

Eettisyys pyrkii hyvään elämään ja oikean ja väärän erottamiseen.  Eettinen osaaminen 

on osa kaikkien alojen yhteisiä kompetensseja, mutta sosiaalialalla suhde etiikkaan ja 

eettiseen osaamiseen korostuu. Sosiaalialan työn tavoitteena on hyvän tekeminen, ih-

misten auttaminen, puutteen ja kärsimyksen vähentäminen sekä muutos ja kehitys.  (Ar-

ki, arvot, elämä, etiikka 2012, 5.)  

 

Ammattietiikka ohjaa valintoja kaikessa sosiaalialan työssä. Täten eettinen osaaminen 

kulkee perustana kaikissa sosionomin ammatillisissa kompetensseissa.  Ammatillinen 

eettinen osaaminen merkitsee kykyä pohtia ja kyseenalaistaa jatkuvasti omaa ammatil-

lista toimintaa ja päätöksentekoa, sen oikeudenmukaisuutta ja päätöksenteon perusteita. 

Se tarkoittaa rehellisyyttä toiminnassaan itselleen ja toisille sekä omien rajojen, tietä-

mättömyyden ja tuen tarpeen tiedostamista. Sosiaalialan työssä ammattietiikan katso-

taan merkitsevän ennen kaikkea kykyä ja halua nähdä ja kuulla erilaisia vaihtoehtoja 

arjen toiminnoissa, sekä halua ja kykyä mahdollistaa asiakkaan omien näkemysten esiin 

tuominen. (Mäkinen ym. 2009, 41; Arki, arvot, elämä, etiikka 2012, 6.) 

 

Sosiaalialalla eettisyys tarkoittaa myös sitoutumista sosiaalialan arvoihin ja ammattieet-

tisiin periaatteisiin. Nämä pohjautuvat YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, Talentian 

määrittämiin sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin sekä sosiaalityöntekijöiden kan-

sainvälisen liiton määrittämiin sosiaalityön eettisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin. 

Inhimillinen kasvu sekä sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäminen toimivat sosiaa-

lialan ammattieettisinä lähtökohtina. Keskeisimpiä arvoja sosiaalialalla ovat ihmisarvo 

ja oikeudenmukaisuus, itsenäisyys ja elämänhallinta, syrjäytymisen ehkäiseminen ja 

osallisuuden edistäminen, syrjinnän ja väkivallan vastustaminen, asiakkaan itsemäärää-

misoikeus sekä asiakkaan yksityisyys. (Viinamäki 2010, 16.) 

 

Sosiaalialan kompetenssien mukaan sosiaalialan eettinen osaaminen tarkoittaa, että so-

sionomi on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toi-

mimaan niiden mukaisesti. Hän kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään eettiseen 
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reflektioon. Hän ottaa huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuuden ja kykenee toimi-

maan arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa. Sosionomi edistää tasa-arvoa ja suvaitse-

vuutta ja pyrkii huono-osaisuuden ehkäisemiseen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön nä-

kökulmasta. Sosionomin on myös osattava asettua haavoittuvassa yhteiskunnallisessa 

asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien puolelle. (Viinamäki 2010, 17; Innokylä 2016.) 

  

 

2.2.2 Sosiaalialan asiakastyön osaamisen kompetenssi 

 

Sosiaalialan ammatillisuuden peruslähtökohtana on kyky toimia asiakaslähtöisesti. So-

siaalialan asiakastyö tarkoittaa työskentelyä monenlaisten asiakkaiden kanssa. Asiak-

kaina on niin yksilöitä kuin ryhmiä, eri-ikäisiä ja erilaisen toimintakyvyn omaavia ihmi-

siä, mikä edellyttää erilaisten menetelmien ja työorientaatioiden hallintaa. Yhtenä asia-

kastyön keskeisimpänä tavoitteena, asiakasryhmästä riippumatta, voidaan pitää sosiaali-

sen toimintakyvyn vahvistamista. Sosiaalialan asiakastyötä ohjaavat erilaiset säädökset 

ja arvot, joista keskeisimpiä ovat sosiaalihuoltolaki, sosiaalihuollon toimintaperiaatteet 

sekä eettiset ohjeet. (Mäkinen ym. 2009, 100; Viinamäki 2010, 16–18.)  

 

Särkelä (2001) jakaa asiakkaan kohtaamisen kolmeen tehtävään; asiakkaan tilanteen 

arviointiin, työn etenemisen kannalta edullisen työskentelysuhteen luomiseen, sekä asi-

akkaan auttamiseen tarvittavin toimenpitein. Kaikki nämä tehtävät kytkeytyvät toisiinsa 

ja niitä tehdään samanaikaisesti. Onnistunut asiakastyö edellyttää työntekijältä tiettyjen 

toimintaperiaatteiden ja eettisten ohjeiden sisäistämistä. Näitä ovat muun muassa kun-

nioitus, empaattisuus, aitous, luottamuksellisuus sekä jämäkkyys. (Mäkinen ym. 2009, 

103–105.) 

 

Asiakastyössä keskeistä on itsereflektio. Sosiaalialan ammattilaisen tulee osata tunnistaa 

oma ihmiskäsityksensä ja omat arvonsa, sekä nähdä näiden vaikutus asiakastyöhön. 

Peruslähtökohtana asiakastyössä pidetään ammatillisen vuorovaikutussuhteen luomista. 

Ammatillinen vuorovaikutus tarkoittaa asiakkaan kuulemista sekä olemassa olevien 

voimavarojen vahvistamista ja yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden tukemista.   

Asiakastyön kannalta tärkeänä nähdään myös erilaiset toiminnalliset valmiudet, kuten 

ryhmän ohjaus ja arjessa tukeminen. Lisäksi asiakastyön tulee olla suunnitelmallista ja 

tavoitteellista. (Viinamäki 2010, 18.) 
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Sosiaalialan kompetenssien mukaan asiakastyön osaaminen tarkoittaa, että sosionomi 

tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakkaiden ja asia-

kasryhmien kanssa tehtävässä työssä. Sosionomi osaa luoda asiakkaan osallisuutta tu-

kevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen. Hän ymmärtää asiakkaan tar-

peet sekä osaa tukea voimavarojen käyttöönottoa ja vahvistumista yksilön kasvun ja 

kehityksen eri vaiheissa ja elämäntilanteissa. Sosionomi osaa soveltaa ja arvioida erilai-

sia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän osaa tukea ja ohjata 

tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja pystyy tuke-

maan heitä uusien menetelmien, esimerkiksi e-palvelujen käytössä. Sosionomi pystyy 

toimimaan kulttuurisensitiivisesti ja moninaisuutta tukien sekä kulttuurien välistä vuo-

ropuhelua edistäen. Lisäksi hän osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vaiheita, 

dokumentoida niitä ja kehittää työtään niiden pohjalta. (Viinamäki 2010, 18; Innokylä 

2016.)  

 

 

2.2.3 Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamisen kompetenssi 

 

Sosiaalialan työ tapahtuu aina yhteiskunnallisessa kontekstissa. Poliittiset päätökset ja 

talous määrittävät työtä ja sen sisältöjä. Sosionomin tulee tuntea sosiaalista turvallisuut-

ta ja hyvinvointia tukevat palvelujärjestelmät ja lainsäädännöt. Sosionomin on myös 

pystyttävä ennakoimaan ja jäsentämään hyvinvointipalveluiden muutoksia sekä paikal-

listen ja globaalien haasteiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sosiaaliala on 

nopeasti muuttuva ala, jonka toimintojen pitkäjänteinen suunnittelu vaatii muutosten 

ennakointia ja jäsentämistä. Sosionomin on myös oltava aktiivisesti mukana palvelujen 

kehittämisessä. (Viinamäki 2010, 19.)  

 

Mäkisen ym. (2009) mukaan asiakkaiden palveluntarpeiden arviointi ja tunnistaminen 

on iso osa sosionomin työtä. Tuntemalla palvelujärjestelmän sosionomi osaa ohjata asi-

akkaita tarvittavien palvelujen piiriin. Palveluohjaus on asiakaslähtöistä, joka tarkoittaa 

sitä, että sosionomin tulee ajaa asiakkaan etua palvelujärjestelmän yhteistoimintahäiri-

öiden ja aukkojen kohdalla. Ennaltaehkäisevä työote ja varhainen puuttuminen korostu-

vat palveluohjauksen kohdalla. (Mäkinen ym. 2009, 18–19; Viinamäki 2010, 19; Inno-

kylä 2016.) 
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Moniammatillisuus ja moniammatillisissa työryhmissä työskenteleminen tukee sosio-

nomin palvelujärjestelmäosaamista. Yhteistyötä tehdään erilaisten verkostojen sekä asi-

akkaan sosiaalisen verkoston kanssa. Sosionomin tehtävä on tuoda näissä verkostoissa 

esiin asiakkaan näkökulmaa, mutta myös kansalaisnäkökulmaa. Sosionomin tulee tehdä 

näkyväksi oikeudenmukaisuuden ja huono-osaisuuden ehkäisemisen kysymykset. (Mä-

kinen 2009, 18–19; Viinamäki 2010, 19; Innokylä 2016.)                                                                                                    

 

 

2.2.4 Kriittisen ja osallistavan yhteiskuntaosaamisen kompetenssi 

 

Kriittisyys rakenteita ja palvelujärjestelmiä kohtaan sekä kyky kriittiseen ammatilliseen 

reflektioon on tärkeä piirre sosionomin työssä. Sosionomin on osattava analysoida ra-

kenteita ja prosesseja, jotka tuottavat huono-osaisuutta ja epätasa-arvoa. Vaikka sosio-

nomin tutkinto ei ole varsinaisesti yhteiskuntatieteellinen tutkinto, sen yhteiskuntatie-

teellinen perusta luo lähtökohdan sosiaalialan kriittiselle orientaatiolle. Sosionomin teh-

tävä on myös tukea kansalaisten osallisuutta ja osallistua vaikuttamistyöhön yhdessä 

asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi sosionomin tehtäviin kuuluu haavoit-

tuvassa asemassa olevien ihmisten etujen puolustaminen. (Innokylä 2016; Sosiaalialan 

kompetenssit 2016.)  

 

Vaikuttamistyötä tehdäkseen sosionomin on pysyttävä käyttämään erilaisia yhteisösosi-

aalityön, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän keinoja sekä tunnettava päätök-

sentekojärjestelmiä ja osattava toimia niiden toimintaperiaatteiden mukaisesti. (Innoky-

lä 2016; TAMK Sosiaaliala, 2016). Yhteisösosiaalityöllä tarkoitetaan asukastoimintaa, 

lähiöiden osallistavaa suunnittelua ja kehittämistä, asumisneuvontatyötä sekä sosiaalista 

isännöintiä. Vaikuttamistyön tekeminen vaatii sosionomilta myös vahvaa sosiaalialan 

arvopohjaa. Työtä voidaan tehdä osana julkista palvelujärjestelmää tai järjestöä.  (Vii-

namäki 2010, 20; Sosiaalialan kompetenssit 2016.)  

 

 

2.2.5 Tutkimuksellisen kehittämis- ja innovaatio-osaamisen kompetenssi 

 

Sosionomin tulee jo koulutuksen aikana sisäistää reflektiivinen ja tutkiva työote, koska 

sosiaalialan työkenttä on nopeasti muuttuva. Sosionomilla tuleekin olla kyky toimia 

muutoksen keskellä, kehittäen jatkuvasti omaa toimintaansa. Sosionomitutkinto ei ole 
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tutkijakoulutus, mutta sosionomin on hallittava tutkimustyön perusvalmiudet kuten ky-

ky systemaattiseen tiedon hankintaan ja tutkimusmenetelmien hallintaan. Tutkimustyön 

perusvalmiudet tukevat käytännön kehittämistoimintaa ja siihen liittyvää tiedon tuotta-

mista sekä mahdollistavat tiedon kriittistä arviointia. (Viinamäki 2010, 21; Innokylä 

2016.)  

 

Sosionomin on osattava kehittää asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä ja palvelupro-

sesseja kumppanuuslähtöisesti. Sosiaalialalla suurin osa kehittämistoiminnasta tapahtuu 

erilaisten projektien kautta. Sosionomin tulee osata suunnitella, toteuttaa, raportoida ja 

arvioida kehittämishankkeita sekä tuottaa ja arvioida tietoa, jotta hyvinvointia voidaan 

edistää. Projektityön perusvalmiudet ovatkin sosiaalialan ydinosaamista. (Viinamäki 

2010, 21; Innokylä 2016.)                                                                                                                

 

 

2.2.6 Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaamisen kompetenssi 

 

Johtaminen sosiaalialalla vaatii moniulotteista ja laajaa osaamista. Sosiaalialan johtajuu-

teen kuuluu kokonaisuuden hallinnan lisäksi sosiaalialan perustehtävän tavoitteisiin 

tähtäävä strateginen johtaminen sekä henkilöstön ja työyhteisön johtaminen. Sosiaa-

lialan johtaminen tuo mukanaan monia haasteita liittyen mm. henkilöstöresurssien riit-

tämättömyyteen, asiakastyön sisällöllisiin haasteisiin sekä työyhteisöllisiin kysymyk-

siin. Sosionomi tuntee keskeisen työlainsäädännön ja pyrkii edistämään työhyvinvointia 

ja työturvallisuutta.  (Niiranen, Seppänen-Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen 2010, 13; 

Viinamäki 2010, 21; Innokylä 2016.) 

 

Sosiaalialan johtamisosaamisen kompetenssin mukaan sosionomi tuntee talous- ja hen-

kilöstöhallinnon perusperiaatteet. Hän osaa toimia moniammatillisissa tiimeissä sekä 

kansainvälisissä ympäristöissä. Sosionomi osaa toimia työyhteisön lähiesimiehenä. Hän 

osaa kehittää sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluprosesseja. Sosionomi ky-

kenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Lisäksi hän omaa 

perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. (Viinamäki 2010, 22; Innokylä 

2016.) 
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3 SOSIONOMIOPISKELIJAN AMMATILLINEN KASVU 

 

 

3.1 Ammatillinen kasvu 

 

Ammatillinen kasvu on läpi elämän jatkuva oppimisprosessi. Jatkuvaan oppimiseen 

sitoutuneet ihmiset ovat avoimia uudelle informaatiolle ja pyrkivät välttämään osaa-

misaukkoja. Ammatillisen kasvun kautta yksilö hankkii uransa aikana tietoja ja taitoja 

sekä kykyjä, joiden avulla hän voi vastata jatkuvasti muuttuviin ammattitaitovaatimuk-

siin. Ammatillisen kasvun prosessiin voi kuulua myös pysähdyksiä, jolloin opiskelija tai 

työntekijä ei kyseenalaista omia toiminta- ja ajattelutapojaan, arvomaailmaansa, maail-

mankuvaansa tai muita opittavia asioita. Nämä pysähdykset kuuluvat prosessiin ja ovat 

juuri niitä merkityksellisiä hetkiä jolloin jo aiemmin omaksuttu tieto muokkautuu sy-

vemmin osaksi yksilön ajattelua ja toimintaa. (Ruohotie 2000, 9; Mäkinen ym. 2009, 

33.) 

Ammatillinen kasvu on psyykkis- emotionaalista kasvua kohti laajempaa ammattilai-

suutta. Siihen sisältyy sekä omaan henkiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuin maail-

mankatsomukselliseen muutokseen liittyviä asioita. Lisäksi siihen kuuluu ammatti-

identiteetin synty ja ammattietiikan omaksuminen. Ammatillisen kasvun prosessin aika-

na yksilö kehittyy määrittämään itseään osaksi ammattiryhmää. (Mäkinen ym. 2009, 

33.) 

Ammatillinen kasvu voidaan jakaa eri vaiheisiin. Ora-Hyytiäisen (2005) mukaan amma-

tillisen kasvun vaiheet ovat: 

1) ammatinvalinta 

2) ammattiin kasvaminen 

3) ammatissa kehittyminen 

Sosionomin ammatillinen kasvu on sosionomikoulutuksen alussa alkava, koko työuran 

kestävä jatkuvan oppimisen ja ammatillisuuden kehittämisen prosessi. Ammatillisen 

kasvun merkitys korostuu erityisesti sosiaalialalla. Työ, jossa oma minuus ja tunteet 

ovat vahvasti mukana, vaatii työntekijältä persoonallista kasvua sekä omaan minään ja 

persoonaan sitoutuvaa ammatillista kasvua ja pitkäjänteistä itsensä kehittämistä. Amma-

tillisen kasvun prosessi on jokaisella henkilökohtainen ja yksilöllinen. Kasvun perustana 
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on kriittinen ammatillinen reflektio. (Etäpelto & Vähäsantanen 2008, 28; Mäkinen ym. 

2009, 48.) 

  

 

3.2 Sosionomin ammatillisen kasvun teemat 

 

Sosionomin ammatillinen kasvu voidaan jakaa ammatillisen kokonaiskuvan muodosta-

viin teemoihin. Nämä teemat ovat oma identiteetti, ammatti-identiteetti, reflektiivisyys, 

itseohjautuvuus, vuorovaikutus sekä ammattietiikka. Koulutuksessa käytävän ammatil-

lisen kasvun kurssin tavoitteena on muun muassa, että opiskelija ottaa vastuun omasta 

ammatillisen kasvun prosessista ja oppimisestaan, ja arvioi ja kehittää itseään itseohjau-

tuvana oppijana, oppii arvioimaan ja kehittämään omaa sosionomin identiteettiään sekä 

oppii reflektoimaan kriittisesti ja uudistaa näkemyksiään ja vallitsevia toimintatapoja. 

Lisäksi tärkeänä osaamistavoitteena on sosiaalialan ammattieettisten periaatteiden toteu-

tumisen analysointi ja edistäminen. (Ammatillisen kasvun prosessi; Liite 1) Seuraavaksi 

kuvaamme sosionomin ammatillista kasvua aiemmin mainittujen kuuden teeman kautta. 

Nämä teemat on nostettu Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijoille tehdystä am-

matillisen kasvun prosessikaavioista. (Liite 1) 

 

Oma identiteetti 

Identiteetti kuvaa yksilön omaa käsitystä itsestään sekä hänen käsitystä itsestään suh-

teessa muihin ihmisiin. Identiteetin yksiselitteinen määrittely on hankalaa, sillä identi-

teettiä on mahdollista tarkastella monen eri identiteettiteorian kautta. Vallitsevana poh-

jana identiteettikeskustelussa on pidetty Williams Jamesin ja sittemmin Meadin pidem-

mälle viemää jakoa sosiaaliseen objektiminään ja persoonalliseen subjektiminään. Sub-

jektiminä on nykyhetkessä toimiva minuuden spontaani ja aktiivinen osa ja se tapa jolla 

yksilö suhtautuu muiden asenteisiin ja odotuksiin. Objektiminä on minuuden jo toteutu-

nut puoli, jota subjektiminä voi reflektoida. Se kuvaa siis niitä toisten odotuksia, jotka 

yksilö on omaksunut. Nämä minän kaksi vaihetta mahdollistavat tietoisen vastuuntun-

non ja uuden kokemisen. (Etäpelto & Vähäsantanen 2008; Kuusela 2009, 68–69.) 

 

Meadin mukaan ihmisen toiminta muodostuu vuorovaikutuksessa ja minuus syntyy vain 

suhteessa toisiin henkilöihin. Vuorovaikutus sisältää tilanteen, jossa ihminen muuttuu 

dialektisesti objektista subjektiksi ja päinvastoin. Kun ihminen toimii vuorovaikutukses-

sa, hän saa toiselta ihmiseltä siihen vastauksen. Tätä vastausta hän pyrkii reflektoimaan 
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ja soveltamaan omaa toimintaansa sen mukaan. Keskeistä Meadin näkökulmassa onkin 

itsensä tarkastelu toisen silmin, itselleen objektiksi tuleminen. Meadin minäteoria sisäl-

tää myös käsitteen yleistynyt toinen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yksilö omaksuu yhtei-

sönsä asenteet ja odotukset (Etäpelto & Vähäsantanen 2008, 34–35; Kuusela 2009, 68–

69.)                    

  

Oman identiteetin pohtiminen, sen vahvistaminen sekä oman identiteetin tarkastelu suh-

teessa sosiaalialaan ovat sosionomin ammatillisen kasvun lähtökohtia, sillä oma identi-

teetti kulkee sosionomin ammatti-identiteetin pohjana. Mäkisen ym. (2009) mukaan 

oma persoonallisuus ja tunnekokemukset vaikuttavat sosionomin työkäytäntöihin, ko-

kemuksiin ammatti-identiteetistä sekä työssä jaksamiseen.  Omaa identiteettiä pohditaan 

sosionomikoulutuksessa muun muassa oman elämänhistorian ja kokemusten kautta, 

sekä mietitään omia arvoja, asenteita, käsityksiä, uskomuksia ja kasvatusnäkemyksiä. 

(Ammatillisen kasvun prosessi; Liite 1; Mäkinen 2009, 54.)  

  

Ammatillisen kasvun oppimisprosessia edistää omien vahvuuksien ja heikkouksien tun-

nistaminen. Oppimismotivaation kannalta on tärkeää tuntea minäkuvan heikkoudet ja 

oppia löytämään keinoja kehittää niitä luoden samalla uusia vahvuuksia. Omalla per-

soonalla tehtävässä sosiaalialan asiakastyössä on pohdittava myös oman minän roolia 

suhteessa sosionomin rooliin sekä opittava tunnistamaan omat ammatilliset rajansa ja 

jaksamisensa. (Ammatillisen kasvun prosessi; Ruohotie 2000, 55.) 

 

Ammatti-identiteetti 

Ammatillinen identiteetti käsitteenä tarkoittaa elämänhistoriaan pohjautuvaa yksilöllistä 

käsitystä itsestä ammatillisena toimijana. Se kertoo millaiseksi ihminen tarkasteluhet-

kellä kokee itsensä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen sekä millaiseksi hän työssään 

ja ammatissaan haluaa tulla. (Etäpelto & Vähäsantanen 2008, 26.) Ammatillinen identi-

teetti pohtii yksilöä suhteessa ammattiinsa muun muassa seuraavien kysymysten kautta: 

Mihin ryhmään tai ammattiin kuulun? Mihin sitoudun ja samaistun? Miten alani työteh-

tävissä tulee olla ja käyttäytyä? Miten se liittyy minuun ja minä kyseiseen alaan ja sen 

vaatimuksiin? Miten arvoni liittyvät alaan? Sisältääkö ammatillinen identiteettini myös 

eettisen ulottuvuuden? (Mäkinen ym. 2009, 34.) 

 

Ammatti-identiteetin kehittymiseen vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden lisäksi yhteisöl-

liset ja yhteiskunnalliset tekijät. Vaikuttavia yhteisöllisiä tekijöitä ovat esimerkiksi so-
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siokulttuuriset olot, normit ja arvot. Yhteiskunnallisilla tekijöillä tarkoitetaan työelä-

mänkentän muuttumista ja työtehtävien ja ammattien mukautumista sen hetkiseen yh-

teiskuntaan. (Mäkinen ym. 2009, 36–37.) 

 

Uusitalon (2005) mukaan sosionomin ammatti-identiteetti muodostuu vähitellen koulu-

tuksen aikana, ja selkeytyy työelämässä työkokemuksen myötä. Ammatti-identiteetin 

kehittyminen käsittelee ammatillisen toiminnan kokemista ja henkilökohtaisen merki-

tyksen antamista kokemukselle. Täten esimerkiksi työharjoitteluiden positiivisilla ja 

onnistumisen kokemuksilla on edistävä vaikutus tulevaan ammattiin ja ammattialaan 

kiinnittymisessä sekä ammatti-identiteetin rakentumisessa. Sosionomin ammatti-

identiteetin tulisi vastata mm. kysymyksiin mikä on sosionomi? mitä sosionomin kuuluu 

tehdä? ja mitä on olla sosionomi?  (Uusitalo 2005, 54; Santala 2008, 81.) 

 

Reflektiivisyys 

Reflektio voidaan määritellä monella eri tavalla. Mezirown (1995) mukaan reflektio on 

prosessi, jossa yksilö määrittelee omat uskomuksensa ja suuntaa toimintansa. Reflektio 

käsittää myös ongelmanratkaisussa käytettävien strategioiden ja menettelytapojen uu-

delleen arvioinnin.  Sen tarkoituksena on, että yksilö pohtii ja analysoi kriittisesti omaa 

toimintaansa, sen seurauksia ja perusteita. Myös omien asenteiden, tunteiden, arvojen, 

uskomusten ja ajatusten tarkastelu on osa reflektiota. Reflektiolla voidaan siis sanoa 

olevan kaksinainen luonne. Se mahdollistaa syventymisen omien tunteiden, arvojen, 

asenteiden ja oletusten äärelle, mutta myös ohjaa ottamaan etäisyyttä näistä. Ottamalla 

välimatkaa arkiajatteluun, yksilö ohjautuu entistä perusteellisempaan toimintatapojen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Reflektio liitetään usein ammatilliseen toimintaan, mut-

ta sitä voidaan käyttää myös arkielämän tilanteissa. Sitä voidaankin pitää ihmiselle arki-

sena ja läheisenä toimintana, joka tehdään automaattisesti ja vaihtelevalla intensiteetillä.  

(Mäkinen ym. 2009, 47–48.)  

 

Mezirow on luonut käsitteen kriittinen reflektio. Tällä käsitteellä tarkoitetaan omien 

ongelmien asettamistapojen ja merkitysperspektiivien arviointia. Omien merkitysper-

spektiivien taustalla olevien ennakko-oletusten pätevyyttä arvioidaan ja tutkitaan mistä 

oletukset ovat lähtöisin ja mitä niistä seuraa. Oletukset ja tiedot tuodaan siis tietoisiksi, 

jolloin kriittisyys niitä kohtaan on mahdollista. Jotta oppimista tapahtuu, on yksilön 

kyettävä purkamaan itsestään selvänä pidetyt oletukset ja toimintatavat ja muodosta-

maan tätä kautta uusia toimintamalleja. Mezirown mukaan reflektio voidaan jakaa kol-
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meen eri tasoon. Tasot ovat tekninen reflektio, tulkinnallinen reflektio ja kriittinen ref-

lektio. Tekninen reflektio liittyy ongelmanratkaisuun. Tulkinnallisella reflektiolla tar-

koitetaan toimintojen tarkastelua myös affektiivisesta ja arvioivasta näkökulmasta. 

Kriittinen reflektio taas koostuu ajatteluun painottuvasta arvioinnista. Mezirown mu-

kaan kriittisen reflektion tavoitteena onkin henkilökohtainen uudistuminen. (Mäkinen 

ym. 2009, 47–48; Tavast 2010, 9.) 

  

Sosiaalialan näkökulmasta reflektiivisyyttä pidetään ammatillisuuden tunnusmerkkinä, 

ja se edellyttää työntekijältä jatkuvaa oman toiminnan kyseenalaistamista ja itsekriittistä 

tutkimuksellista suhdetta omaan työhönsä. Toisin sanoen ammattilaisella on valmius 

jatkuvaan työn kehittämiseen ja omien ammatillisten ja henkilökohtaisen lähtökohtiensa 

tarkasteluun ja arviointiin.  Siksi onkin tärkeää, että sosionomi sisäistää jo opiskeluaika-

na reflektion merkitykselliseksi osaksi ammatillisuuttaan ja ammatillista kasvuaan. 

Ammatillinen reflektio tähtää myös siihen, että ihminen tulee tietoiseksi mm. ammatti-

kielestä, erilaisista yhteiskunnallisista oletuksista, vallasta ja erilaisista ideologioista. 

(Mäkinen ym. 2009, 47–49, 52–53; Raunio 2009, 156.)  

 

Sosionomiopiskelijan itsereflektioon kuuluu itselleen läsnä oleminen. Tämä vaatii ky-

kyä ja halua olla keskeneräinen sekä avointa suhtautumista omaan reflektioon ja sen 

harjoittelemiseen. Lisäksi on hyvä tarkastella itseään auttajana tiedostaen auttamistyön 

vaarat, kuten auttajan omat varjot ja auttamisen pakko. Reflektiivisyys sisältää Karvisen 

(1999) mukaan kolme tietoisuuden ja toiminnan tasoa: 

1. oman toiminnan ja osaamisen sekä näihin suhtautumisen erittely ja arviointi 

2. oman ammatillisen toiminnan tarkastelu suhteessa ammattiin ja työn kokonaisuuteen 

sekä oman ammatillisen kehittymisen suhteuttaminen tähän kokonaisuuteen 

3. kriittisen oman ammatillisen toiminnan perusteiden ja ajattelu- ja toimintamallien 

kyseenalaistaminen suhteessa yhteiskuntaan. (Karvinen 1999, 31; Mäkinen ym. 2009, 

52-53; Raunio  2009, 156.) 

 

Reflektio voidaan jakaa myös toimintaan kohdistuvaksi reflektioksi ja toiminnan ai-

kaiseksi reflektioksi. Toimintaan kohdistuva reflektio on toimintaa edeltävää tai sen 

jälkeistä toiminnan kriittistä arviointia, jossa vanha toimintatapa kyseenalaistetaan.  

Tässä reflektio on tiedostettua ja aktiivista kohdistuen esimerkiksi menneen työpäivän 

tapahtumiin ja päätöksiin, jolloin omaa toimintaa arvioidaan tarkoituksenmukaisesti ja 

tavoitteellisesti.  Toiminnan aikainen reflektio tarkoittaa toiminnan tietoista arvioimista 
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toiminnan tapahtuessa. Se viittaa kykyyn havaita kunkin tilanteen ainutkertaisuus ja 

sovittaa ongelmaa ratkaiseva toiminta tämän mukaisesti. (Mäkinen ym. 2009, 51–52; 

Raunio 2009, 162–163.)  

 

Itseohjautuvuus 

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan oppijan tietoisuuden tilaa ja valmiutta itseohjattuun 

oppimiseen. Itseohjautuvan oppimisen näkemyksen mukaan ihminen on omaa toimin-

taansa ohjaava subjekti. Itseohjautuvuuden kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat oma-

toimisuus, emotionaalinen itsenäisyys ja solidaarisuus. Myös emotionaalinen itsenäi-

syys eli riippumattomuus toisten ihmisten hyväksynnästä tai suosiosta, kyky dialogiin, 

reflektiivisyys, sitoutuminen, sopeutuminen ja tarkoituksenmukaisuus ovat merkittäviä 

itseohjautuvuuden osa-alueita. (Ruohotie 2000, 157–158.) 

 

Sosionomin ammatillisessa kasvussa itseohjautuvuus on merkittävä tekijä. Itseohjautu-

vuuden kannalta tärkeitä tekijöitä ovat aktiivisuus, sisäinen motivaatio, itsensä hyväk-

syminen ja oppimistaidot. (Liite 1) Sisäinen motivaatio on tekijä, joka saa opiskelijan 

hakeutumaan tietylle alalle ja sitoutumaan opintoihin ja myöhemmin työelämään. Sisäi-

sellä motivaatiolla tarkoitetaan motivaatiota, joka lähtee ihmisestä itsestään eli henkilö 

toimii ilman ulkoisia palkintoja tai pakotteita. Sisäinen motivaatio on yleensä pitkäkes-

toista ja se sitouttaakin ihmisiä tiettyyn toimintaan vahvasti. Sisäisesti motivoitunut ih-

minen kokee iloa ja tyydytystä toiminnastaan. (Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy 

2011.)  

 

Vuorovaikutusosaaminen  

Aina ihmisten kanssa töitä tehdessä on vuorovaikutus mukana. Vuorovaikutusosaami-

sen voidaan sanoa olevan sosiaalialan asiakastyön ytimessä. Vuorovaikutusosaamisessa 

isossa osassa on dialogisuus eli kahden subjektin välinen vuorovaikutus ja kommuni-

kointi. Sosiaalialan työssä dialogisuus on tärkein osa vuorovaikutuksellisuutta. Dialogi-

sen vuorovaikutuksen ytimessä on ajatus siitä, että dialogin molemmilla osapuolilla on 

merkitys vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta ja sillä pyritään yhteisen ymmärryk-

sen ja vuorovaikutuksen rakentumiseen. Dialogi sopii hyvin myös ryhmätilanteisiin. 

Ryhmäprosesseissa voidaan tuottaa ryhmälle yhteistä tietoa johon jokainen pystyy jäl-

keenpäin peilaamaan omia ajatuksiaan ja käsityksiään. On olemassa myös muita vuoro-

vaikutuksen muotoja kuten asiantuntijakeskeinen vuorovaikutus. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että työntekijä luokittelee asiakkaan tilanteen ja määrittelee tähän kohdistuvat toimet 
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kuulematta asiakasta. Asiakas jää tällöin ulkopuoliseksi omasta elämästään. Sosiaalialan 

työn kannalta dialogisuus on kuitenkin merkittävin vuorovaikutuksen muoto ja sen takia 

emme keskity tässä työssä muihin vuorovaikutuksen tapoihin. (Mäkinen ym. 2009, 

138–140.) 

 

Vuorovaikutuksessa sanojen painoarvo on usein hyvin pieni. Suurempi merkitys on 

sanattomalla viestinnällä. Sanaton viestintä pitää sisällään kaiken muun kuin kielellisen 

vuorovaikutuksen. Dialogissa ja vuorovaikutuksessa muutenkin ihminen kiinnittää 

huomiota esimerkiksi toisen vuorovaikuttajan ilmeisiin ja eleisiin. Näitä eleitä ja ilmeitä 

tulkitaan ja ymmärretään eri tavoilla ja ne voivat aiheuttaa myös väärinkäsityksiä. Sa-

nattoman viestinnän keinoilla pystytään kuitenkin myös luomaan positiivinen ilmapiiri 

ja jonkinlainen luottamussuhde silloin kun yhteistä kieltä ei vuorovaikuttajien välillä 

ole. Pienillä eleillä, kuten silmiin katsomisella ja hymyilyllä, ihminen voi osoittaa ole-

vansa läsnä ja kiinnostunut tilanteesta. (Laine, Ruishalme, Salervo, Siven & Välimäki 

2009, 230–231, 235–237.)  

 

Sosiaalialalla on tärkeää että vuorovaikutus on tavoitteellista. Tällä tarkoitetaan, että 

vuorovaikutuksessa työntekijä kuulee, näkee ja havaitsee sanallista ja ei-sanallista vuo-

rovaikutusta asiakkaan taholta. Ammattilaisen on asiakastyössä oltava läsnä ja opetelta-

va näkemään käyttäytymisen taakse, siihen mikä on todellinen viesti. Sosionomin am-

matillisen kasvun kannalta on merkityksellistä, että ammattilainen kykenee toimivaan 

vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi hänen on kyettävä onnistuneeseen 

vuorovaikutukseen myös omaisten, työyhteisön ja erilaisten yhteistyötahojen kanssa. 

Vuorovaikutustaidot kehittyvät läpi elämän, mutta niiden harjoitteluun keskitytään jo 

opiskeluaikana opiskelijaryhmässä sekä harjoittelujaksoilla. (Laine ym. 2009, 230; Mä-

kisalo- Ropponen 2011, 168.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ammattietiikka 

Raunion (2009) mukaan eettisiä arvoja pidetään usein sosiaalialan työskentelyn tär-

keimpänä lähtökohtana. Etiikalla tarkoitetaan ajattelutapaa jolla ihminen suhtautuu mo-

raalisiin kysymyksiin. Se on siis toimintapa, joka perustuu käsitykseen hyvästä ja oike-

asta. Etiikka pyrkii esittämään säännöt ja periaatteet oikealle ja hyvälle käyttäytymisel-

le. Se myös pohtii yksilön vastuita ja velvollisuuksia yksilöä itseään ja muita kohtaan. 

(Mäkinen ym. 2009, 166–167; Raunio 2009, 82.)  
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Ammattietiikasta puhuttaessa ei puhuta yksilön omassa elämässä omaksumista arvoista 

ja toimintatavoista, vaan ammattieettisestä koodistosta eli eettisistä periaatteista ja am-

mattieettisestä säännöstöstä, joka on ammattikunnan sopima. Ammattietiikka rajaa sitä 

millainen käytös on ammatin harjoittamisen sisällä hyväksyttävää. Jokaisella alalla on 

omat eettiset säännöstönsä, mutta yhteistä niille on usein se, että ne nojautuvat ihmisoi-

keuksiin ja kansalaisten perusoikeuksiin. Ammattietiikkaan kuuluu huolehtiminen asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista. (Mäkinen ym. 2009, 180–181.) 

 

Ammatillisen kasvun myötä opiskelijasta kasvaa yhteisesti sovittuja sääntöjä kriittisesti 

arvioiva toimija. Käytännössä ammattietiikka toteutuu arjen vaihtuvissa tilanteissa. Se 

on taitoa kyseenalaistaa asioita jotka usein tuntuvat itsestään selviltä sekä kykyä toimia 

yhteiskunnassa joka on moniarvoinen. Ammatillisen kasvun myötä kehittyy myös opis-

kelijan eettinen herkkyys eli herkkyys tunnistaa osapuolien erityispiirteet, tarpeet, oi-

keudet ja velvollisuudet. Opiskelija oppii ymmärtämään kuinka hänen toimintansa vai-

kuttaa muihin ihmisiin ja heidän hyvinvointiin. (Mäkinen ym. 2009, 183–184.)                                                                                                                               

 

Opiskelijan tulee myös kehittää taitoaan sietää eri mieltä olevia ihmisiä ja sosiaalista 

painetta. Tärkeitä taitoja ovat myös konfliktinratkaisu-, argumentointi- ja vaikuttamis-

taidot, joita tarvitaan aina kun toimitaan yhteiskunnassa ja yhteisössä. Opiskelijan kan-

nalta näiden taitojen kehittäminen voi olla haastavaa jos kyseessä on koulutus, jossa 

opiskelijan rooli on passiivinen. Näiden taitojen kehittämisen kannalta harjoittelut ovat-

kin erittäin tärkeitä, vaikka eriävien mielipiteiden ja näkemyksien esittäminen harjoitte-

lupaikassa on usein opiskelijalle haastavaa ja myös pelottavaa. (Mäkinen ym. 2009, 

185.)                                                                                                                       

 

Sosionomin koulutuksen aikana yksilön vastuunotto kehittyy henkilökohtaisesta vas-

tuusta yhteiskunnalliseen vastuuseen. Opintojen aikana opiskelija tutustuu sosiaalialan 

työtä määrittäviin eettisiin säädöksiin ja sääntöihin ja omaksuu ne. Ammattilainen on 

omaksunut alansa eettiset säädökset ja on myös sitoutunut noudattamaan niitä eettisiä 

ongelmia kohdatessaan. (Mäkinen ym. 2009, 184.)  
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4 PITKÄKESTOINEN KANSAINVÄLINEN OPISKELU- JA HARJOITTE-

LUVAIHTO 

 

 

4.1 Kansainvälinen liikkuvuus korkeakouluissa  

 

Korkeakoulujen tulee opetusministeriön julkaiseman, vuosille 2009–2015 suunnatun 

korkeakoulujen kansainvälisyysstrategian mukaan sisällyttää kaikkiin tutkintoihin kan-

sainvälistymistä tukeva osio, jonka toteutuksesta sovitaan henkilökohtaisessa opetus-

suunnitelmassa. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia pyritään 

vahvistamaan hyvin toteutetuilla liikkuvuusjaksoilla ulkomailla ja laadukkaalla kan-

sainvälisiä elementtejä sisältävällä opetustarjonnalla kotimaassa. Tavallisimpia tapoja 

suomalaisopiskelijoiden kansainvälistymiseen korkeakouluissa ovat erilaiset kansainvä-

lisen liikkuvuuden jaksot ulkomailla, joista yleisimpiä ovat opiskelija- ja harjoittelija-

vaihdot. Opiskelijavaihdossa opiskelija suorittaa osan tutkinnostaan ulkomaisessa kor-

keakoulussa, jossa suoritettujen opintojen tulee olla hyväksi luettavissa kotimaan ope-

tussuunnitelmaan.  Harjoittelijavaihdossa opiskelija suorittaa koulutusohjelmaansa kuu-

luvan harjoittelun tai osan siitä ulkomailla.  (Opetusministeriö 2009, 28, 31; Garam 

2012, 5; Kansainvälinen opiskelu- ja harjoitteluvaihto.) 

 

Yli 90 % korkeakoulujen kansainvälisestä liikkuvuudesta Suomesta ulkomaille tapahtuu 

Erasmus-ohjelman, korkeakoulun omien sopimusten, opiskelijan itsensä järjestämän 

free mover - opiskelun ja pohjoismaisen Nordplus- ohjelman kautta (Garam 2014, 2-3). 

Erasmus- ohjelma on Euroopan unionin rahoittama yhteistyöohjelma korkeakouluille. 

Ohjelman tavoitteena on tukea opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikku-

vuutta sekä eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä. (Erasmus+ 2016.)  Nordplus- 

ohjelma on pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä kou-

lutusyhteistyötä ja liikkuvuutta Pohjoismaiden ja Baltian alueilla (Nordplus ja muut 

pohjoismaiset ohjelmat 2015). Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus jaetaan pitkä- 

ja lyhytkestoiseen, jossa pitkäkestoiseksi opiskelijaliikkuvuudeksi katsotaan vähintään 

kolme kuukautta kestävät ulkomaanvaihtojaksot ja lyhytkestoiseksi alle kolme kuukaut-

ta mutta vähintään viikon kestävät ulkomaanvaihtojaksot (Garam 2014, 2-3). Opinnäy-

tetyössämme haastattelemme pitkäkestoisten opiskelija- ja/tai harjoittelijavaihdon suo-

rittaneita sosionomiopiskelijoita ja sosionomeja. 
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Opetusministeriö (2009) määrittelee strategiassaan kansainvälisen liikkuvuuden hyötyjä 

opiskelijalle. Näitä ovat esimerkiksi kielitaidon ja työmarkkina-aseman parantuminen. 

Lisäksi kulttuurien ja yhteiskuntien keskinäisen ymmärryksen kehittyminen, yksilön 

henkinen kasvu sekä globaalin vastuun ymmärtäminen ovat kansainvälisen liikkuvuu-

den positiivisia merkityksiä. (Opetusministeriö 2009, 17.) 

 

 

4.2 Kansainvälisen vaihdon merkitykset opiskelijalle 

 

Kansainvälinen vaihto on moniulotteinen oppimiskokemus. Vaihtojakson kokemukset 

voidaan jakaa Smelserin (1985) mukaan akateemisiin, kulttuurisiin ja henkilökohtaisiin 

kokemuksiin. Jako on perusteltu siten, että vaihto-opiskeluun kuuluu opiskelua, jota 

tehdään eri kulttuuriympäristössä, ja jakso sisältää paljon henkilökohtaisella tasolla 

merkittäviä ulottuvuuksia. Yhdessä nämä muodostavat opiskelijan omakohtaisen kan-

sainvälisen kokemuksen. (Riihivuori 2015, 20.)  

 

Tutkimusten mukaan kansainvälisen vaihdon akateemisia oppimiskokemuksia merki-

tyksellisemmäksi koetaan kansainvälisestä vaihdosta saadut henkilökohtaiset oppimis-

kokemukset. Oppimiskokemuksen voidaan sanoa olevan merkittävä, kun se ohjaa yksi-

lön elämänkulkua ja vahvistaa tai muuttaa hänen käsitystään itsestään. Vaihdosta saatu-

ja henkilökohtaisia merkityksiä voidaan katsoa olevan ennen kaikkea oma henkinen 

kasvu ja itsestään oppiminen. Uusi ympäristö vaatii uusia tapoja toimia, ajatella ja op-

pia. Nämä yhdessä yksilön vanhojen tapojen ja mallien kanssa muodostavat monimuo-

toisemman ja rikkaamman tavan nähdä maailmaa.  Myös vaihto-opiskelijan kuva itses-

tään ja omasta asemastaan maailmassa saa usein uusia näkökulmia. Vieraassa ympäris-

tössä selviäminen kasvattaa itsevarmuutta ja johtaa oman kehitysprosessin huomaami-

seen. (Taajamo 2005, 50; Riihivuori 2015, 21–22.)  

 

Vaihto-opiskelun yksi tärkeimmistä merkityksistä näkyy useimmiten luokkahuoneen 

ulkopuolella tapahtuvissa, informaaleissa oppimiskokemuksissa. Taajamon (2005) mu-

kaan opiskelijat reflektoivat omia kokemuksiaan ja oppimistaan ulkomaanjakson ajalta, 

mikä tekee vaihto-opiskelusta merkittävän oppimiskokemuksen. Mikä tahansa kokemus 

ei yksinään johda oppimiseen, vaan kokemuksesta tulee merkityksellinen vasta reflekti-

on seurauksena, henkilön annettua sille merkityksen ja arvon (Mäkinen ym. 2009, 49). 

Jotta vaihtokokemus koetaan merkitykselliseksi, on edellytyksenä se, että vaihtojakso 
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on muuttanut henkilön perspektiivejä suhteessa omaan elämään ja ympäröivään maail-

maan. Ulkomaankokemukset voivat olla myös vaikeita, mutta ne opettavat nyky-

yhteiskunnassa tarvittavia taitoja, kuten joustavuutta, kommunikatiivisuutta sekä kykyä 

toimia vaihtelevissa ryhmätilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. (Taajamo 2005, 50–

51.)  

 

Muihin kulttuureihin tutustutaan myös vaihto-opiskeluaikana tehtyjen matkojen kautta. 

Matkustelu on nähty monessa tutkimuksessa merkittävänä osana oppimista ja vaihto-

opiskelua. Se ei pelkästään lisää ymmärrystä muita kulttuureja kohtaan vaan edistää 

myös yksilön ongelmanratkaisutaitoja, kielitaitoa, itsevarmuutta ja kykyä sopeutua uu-

siin tilanteisiin. Uudet ja tuntemattomat paikat opettavat uudenlaista päätöksentekoa ja 

selviytymistä päivittäisistä tilanteista, mikä lisää yksilön henkistä pääomaa. Matkustelu 

kasvattaa myös opiskelijan kykyä reflektoida oppimaansa. (Kuh 1995, 141–142, Riihi-

vuori 2015, 18 mukaan.) 

 

Kulttuuriset merkitykset korostuvat ulkomaanjakson aikana uuteen kulttuuriin sekä 

muista kulttuureista tuleviin ihmisiin tutustumisen myötä. Tutustuessaan muihin kult-

tuureihin ja näistä kulttuureista tuleviin ihmisiin yksilön asenteet muokkautuvat ja hän 

oppii arvostamaan erilaisuutta sekä luomaan sosiaalisia suhteita eri kulttuureista tuleviin 

ihmisiin. (Kuh 1995, 141–142, 296–300, Riihivuori 2015, 18, 48 mukaan.) Toista kult-

tuuria verrataan usein myös omaan kulttuuriin. Toinen kulttuuri antaa uutta näkökulmaa 

tarkastella omaa kulttuuriaan laajemmassa kontekstissa.  Myös omassa kulttuurissa it-

sestäänselvyyksinä pidetyille asioille opitaan antamaan arvoa. (Taajamo 1999, 82, Rii-

hivuori 2015, 43 mukaan.)  

 

Merkittäväksi vaihto-opiskelukokemuksen tekee myös sen aikana solmitut ystävyyssuh-

teet. Ystävyyssuhteet mahdollistavat sosiaalisia ja persoonallisia oppimiskokemuksia. 

(Aittola 1998, 201, Riihivuori 2015, 19 mukaan). Vaihdon aikaiset ystävyyssuhteet voi-

daan jakaa kolmeen eri luokkaan: ystävyyssuhteisiin samasta kulttuureista tulleiden 

kanssa, ystävyyssuhteisiin vaihtokohteen paikallisten asukkaiden kanssa sekä multikan-

sallisiin ystävyssuhteisiin, eli ystävyyssuhteisiin muista kulttuureista tulleiden vaihto-

oppilaiden kanssa. (Hendrickson, Rosen & Aune 2011, 2-3, Riihivuori 2015, 19–20 

mukaan.)  
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Ystävyssuhteet samasta kulttuureista tulleiden kanssa ovat merkittäviä varsinkin vaihto-

kokemuksen alussa. Nämä ystävyyssuhteet mahdollistavat uuteen kulttuuriin tutustumi-

sen sellaisten ihmisten kanssa, jotka käyvät läpi samoja tunteita ja voivat tarjota vertais-

tukea. Näissä ystävyyssuhteissa tunnetaan usein myös vahvaa yhteenkuuluvuutta. Ystä-

vyyssuhteita paikallisten kanssa voi olla usein haastavaa saavuttaa. Tämä voi johtua 

yhteisen kielen puutteesta tai siitä, että vaihto-opiskelijat kokevat, että paikallisilla on jo 

omat sosiaaliset piirinsä, eivätkä he edes pyri muodostamaan suhteita heidän kanssa. 

Toteutuessaan ystävyyssuhteet vaihtokohteen paikallisten asukkaiden kanssa tuovat 

mukanaan syvempää ymmärrystä vaihtokohteen kulttuurista. Ne myös edistävät vaihto-

opiskelijan sopeutumista vaihtokohteen kulttuuriin. Multikansallisissa ystävyyssuhteissa 

osapuolia yhdistää kokemus siitä, että he ovat ulkopuolisia uudessa kulttuurissa. Nämä 

ystävyyssuhteet tarjoavat vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden oppia vaihtokohteen kult-

tuurin lisäksi myös muista hänelle vieraista kulttuureista. Multikansalliset ystävyyssuh-

teet myös mahdollistavat verkostoitumisen ympäri maailmaa. (Hendrickson ym. 2011, 

2-3, Riihivuori 2015, 20 mukaan.) 

 

Akateemiset merkitykset saavat monissa tutkimuksissa eri painotuksia opiskelijan vaih-

don motiiveista riippuen. Yleisesti voidaan kuitenkin katsoa vaihtojakson lisäävän opis-

kelijan opiskelutaitoja, sillä omia opiskelukäytänteitä joudutaan usein tarkastelemaan 

laajemmassa kontekstissa ja sovittamaan kohdemaan käytänteisiin. Lisäksi vaihtojakson 

voidaan katsoa antavan nykyisen opiskelu- ja työympäristön vaatimia taitoja, kuten glo-

baalin perspektiivin ymmärtäminen, vuorovaikutustaidot erilaisten etnisten, kulttuuris-

ten ja kansallisten rajojen ja ryhmien välillä, sekä ryhmä- ja yhteistyötaidot moninaisis-

sa tiimeissä. Ulkomaanjakso edistää myös opiskelijan itseohjautuvuutta kokemukselli-

sen oppimisen kautta, jossa hän kontrolloi omaa oppimisprosessiaan ja ottaa siitä vas-

tuun. (Taajamo 2005, 50, 53.) 

 

Garam (2000, 2005) on tutkinut ulkomaanjakson vaikutuksia työelämään sekä opiskeli-

joiden että työnantajien näkökulmasta. Tutkimuksissa opiskelijat kokivat ulkomaanjak-

sostaan olevan hyötyä työpaikan saamisen ja tulevan uran kannalta. Kehittynyttä kieli-

taitoa, sosiaalisia valmiuksia sekä selviytymistaitoa pidettiin työelämän kannalta tärkei-

nä vaihdossa opittuina taitoina. (Garam 2000, 84–87, Riihivuori 2015, 21 mukaan.) 

Työnantajat pitivät kansainvälisyyskokemusta merkittävänä etenkin kansainvälisiin teh-

täviin suuntaavilla. Vaihto-opiskelukokemuksen omaavaa työnhakijaa voitiin olettaa 

aktiiviseksi, rohkeaksi ja ennakkoluulottomaksi. Työnantajat arvostivat kielen ja kult-
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tuurin oppimisen kannalta tarpeeksi pitkää vaihto-aikaa sekä valmiutta perustella ulko-

maanjakson syyt ja merkitykset rekrytointitilanteessa. Toisaalta työnantajat eivät näh-

neet kansainvälistä opiskelua tai työharjoittelua kovin merkittävänä kriteerinä työnsaan-

nin kannalta. Kansainvälinen vaihtojakso nähtiin tärkeänä lähinnä nopeasti kansainvä-

listyvillä aloilla, kuten teollisuuden eri aloilla ja pankkialalla. (Garam 2005, 57–58.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana olivat tutkimuksen tekijöiden omat kokemukset kan-

sainvälisestä vaihdosta. Kansainvälinen vaihto on ollut molemmille merkittävä kokemus 

sekä henkilökohtaisen että ammatillisen kasvun näkökulmasta. Ammatillinen kasvu on 

sosionomiopintojen kantava teema, jonka vuoksi olemme rajanneet tutkimuksemme 

tarkastelemaan kansainvälistä vaihtokokemusta tästä näkökulmasta.  

 

Tutkimuksemme tavoitteena oli kerätä laadullista aineistoa siitä kokivatko sosionomit 

tai sosionomiopiskelijat pitkäkestoisen kansainvälisen vaihdon vaikuttaneen heidän 

ammatilliseen kasvuunsa, ja millaisia ammatilliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä vaih-

don koettiin tuoneen mukanaan. Valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, 

koska halusimme kuulla kansainvälisessä vaihdossa olleiden sosionomien ja sosiono-

miopiskelijoiden henkilökohtaisia kokemuksia. Otimme opiskelijaverkostojemme kaut-

ta yhteyttä kahdeksaan pitkäkestoisessa kansainvälisessä vaihdossa olleeseen sosiono-

miin/sosionomiopiskelijaan. Alun perin saimme haastatteluumme kuusi vastaajaa, joi-

den kanssa sovimme haastattelut heille parhaiten sopivaan aikaan ja paikkaan. Yksi 

haastateltavista jättäytyi kuitenkin aikataulullisista syistä pois tutkimuksesta ennen 

haastattelua, joten lopullinen vastaajajoukko muodostui viidestä henkilöstä.  

 

Tutkimuksellamme pyrimme vastaamaan kysymykseen 

 Miten sosionomit tai sosionomiopiskelijat kokevat kansainvälisen vaihdon vai-

kuttaneen ammatilliseen kasvuunsa? 

 

 

5.2  Tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä  

 

Tutkimuksemme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. "Laadullisen" voidaan kat-

soa tarkoittavan ei numeraalisen aineiston ja analyysin muodon kuvausta. Laadullinen 

aineisto ymmärretään pelkistetysti aineistoksi, joka on ilmaisultaan tekstiä. Teksti voi 

olla esimerkiksi haastattelu tai havainnointi, jonka syntyminen on tutkijalähtöistä. Ai-

neistona voidaan myös käyttää tutkijasta riippumatta syntyneitä materiaaleja, kuten 
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omaelämänkertoja tai henkilökohtaisia päiväkirjoja sekä muuta tarkoitusta varten tuotet-

tua aineistoa. (Eskola & Suoranta 2000, 13–15.) Laadulliselle tutkimukselle ominaista 

on keskittyä suhteellisen pieneen määrään tapauksia, ja pyrkiä analysoimaan näitä mah-

dollisimman perusteellisesti. Näin ollen tutkimusaineiston tieteellisyys ei perustu mää-

rään vaan laatuun. (Eskola ym. 2000, 18–19.) 

 

Tutkimuksemme aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea sosionomia ja kahta sosio-

nomiopiskelijaa. Vastaajajoukkomme muodostui alun perin kuudesta haastateltavasta, 

joista yksi joutui jättäytymään pois tutkimuksesta. Tiukan aikataulun takia emme ehti-

neet etsiä tilalle uuttaa haastateltavaa. Haastateltavat valikoituivat opiskeluyhteyksiem-

me kautta.  Haastateltavista neljä opiskeli tai oli opiskellut Tampereen Ammattikorkea-

koulussa ja yksi opiskeli Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Haastateltavat olivat suorit-

taneet kansainvälisen vaihtojaksonsa vuosina 2014–2015, ja vaihtojen pituudet olivat 3-

6 kuukautta. Haastateltavista neljä oli suorittanut opiskelijavaihdon ja yksi harjoittelija-

vaihdon. Yksi opiskelijavaihdon suorittaneista oli suorittanut vaihdon aikana myös har-

joittelun. 

  

 

5.3 Aineiston keruu ja analyysi 

 

Käytimme opinnäytetyömme aineistonkeruumenetelmänä haastattelua. Haastattelu so-

veltuu tiedonkeruumenetelmäksi muun muassa silloin, kun tarvitaan persoonallista tie-

toa, kuten yksilöiden käsityksiä, kokemuksia ja tunteita. Haastattelumuodoista pää-

dyimme käyttämään teemahaastattelua, sillä halusimme, että vastaajilla olisi mahdolli-

suus kertoa omista kokemuksistaan mahdollisimman vapaasti, kuitenkin pysyen tietyis-

sä, kaikille samoiksi asetetuissa raameissa. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit 

on määrätty etukäteen, mutta haastattelussa ei käytetä tarkkaan muotoiltuja kysymyksiä 

tai kysymysten tiettyä järjestystä. (Eskola ym. 2000, 85–86.) 

 

Ennen virallisia haastatteluja toteutimme testihaastattelun. Testihaastattelussa esitimme 

ammatillisen kasvun teemojen pohjalta kysymyksiä, jotka koimme kuitenkin liian tar-

koiksi ja johdatteleviksi haluamiemme vapaamuotoisten vastausten kannalta. Testihaas-

tattelun seurauksena päädyimme käyttämään avoimempia haastattelukysymyksiä. Testi-

haastattelu vakuutti meidät myös siitä, että haastateltavan on hyvä saada pohtia kysy-

myksiä etukäteen, ennen haastattelutilannetta.  
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Lähetimme haastateltaville ennen haastattelua viestin (Liite 2), jossa kerroimme opin-

näytetyömme aiheen sekä tutkimuskysymyksemme, jotta haastateltavilla oli mahdolli-

suus tutustua siihen ja halutessaan pohtia sen herättämiä ajatuksia jo ennen haastattelua.  

Viestissä (Liite 2) esittämämme kysymys oli: "Koetko kansainvälisen vaihdon vaikutta-

neen ammatilliseen kasvuusi? Miten?".  Ehdotimme kysymyksen tarkastelua henkilö-

kohtaisen kasvun ja ammatillisen kasvun teeman kautta. Näin saimme mahdollisimman 

avoimia vastauksia varmistaen kuitenkin, että haastateltavat pysyivät vastauksissaan 

tutkimuksellemme olennaisissa raameissa.  

 

Teemahaastattelun avoin muoto mahdollistaa haastateltavan vapaamuotoisen kerronnan. 

Näin aineiston voidaan katsoa edustavan haastateltavan puhetta itsestään. Teemahaastat-

telulle asetetut teemat varmistavat, että kaikkien haastateltavien kanssa on käyty läpi 

jossain määrin samoja asioita. Teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen, ja niiden 

kautta pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen mukai-

sesti. Lisäksi teemoista muodostuu konkreettinen kehys, joiden pohjalta runsasta litte-

roitua aineistoa voidaan lähteä tarkastelemaan jäsennetymmin. (Eskola ym. 2000, 87; 

Tuomi & Sarajärvi 2011, 75.)  

  

Haastattelutilanteessa pyysimme haastateltavia kertomaan ensin vapaasti vaihtokoke-

muksestaan käyttäen halutessaan näkökulmina viestissä (Liite 2) mainittuja ammatilli-

sen kasvun ja henkilökohtaisen kasvun teemoja. Vapaamuotoisen kerronnan jälkeen 

kysyimme heiltä vielä tarkentavia kysymyksiä. Nämä kysymykset olivat samoja kaikille 

haastateltaville ja ne pohjautuivat ammatillisen kasvun teemoihin. (Liite 3)  

 

Jokainen haastattelu nauhoitettiin. Haastattelujen nauhoittaminen takasi sen, että pys-

tyimme olemaan haastattelutilanteessa läsnä, sen sijaan että olisimme keskittyneet esi-

merkiksi muistiinpanojen tekemiseen. Lehtomaan (2011) mukaan tutkijan on tärkeää 

olla haastattelutilanteessa rennosti läsnä. Haastattelutilanteissa tutkija ei voi keskittyä 

olemaan yhtä kurinalainen kuin muissa tutkimuksen vaiheissa, koska haastattelutilan-

teessa on aina kysymys tilanteesta jossa ihmiset kohtaavat. Myöhemmin, analyysivai-

heessa, tutkija voi kuitenkin pohtia sitä, millainen vaikutus hänellä on ollut siihen, miten 

haastateltavat ovat tuoneet esiin kokemuksiaan. (Lehtomaa 2011, 174–175.) 
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Analysoimme aineistomme käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyy-

si pyrkii kuvaamaan aineiston sisältöä sanallisesti. Sisällön analyysin avulla aineisto 

esitetään tiiviissä ja selkeässä muodossa, säilyttäen sen sisältämä informaatio.  Aineis-

tosta luodaan selkeä kokonaisuus, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä tutkittavasta asias-

ta. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 108–109.) Aineiston analyysiä ohjasi tutkimuskysymyk-

semme. Pyrimme löytämään aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset ilmai-

sut ja nostamaan ne esiin.  

 

Analyysia aloittaessamme litteroimme haastattelut kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen 

luimme litteroinnit useaan kertaan ja keräsimme niistä tutkimuksemme kannalta merkit-

tävät asiat. Lähdimme jäsentämään aineistoa teemoittelemalla poimimamme ammatilli-

seen kasvuun liittyvät ilmaukset. Teemoittelun tarkoituksena on aineiston pilkkominen 

ja ryhmittely erilaisten aihepiirien mukaan. Tämä myös mahdollistaa tiettyjen teemojen 

esiintymisen vertailun. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 93.) Jaottelimme aineistomme amma-

tillisen kasvun teemojen mukaan, sillä nämä teemat nousivat aineistosta selkeästi esiin 

ja olivat luonteva tapa lähteä jakamaan aineistoa. Toinen vaihtoehto olisi ollut luoda 

aineiston pohjalta uudet ryhmät, joihin aineiston olisi voinut luokitella.   

 

Teemoittelun jälkeen pelkistimme poimimamme ilmaukset ja ryhmittelimme samankal-

taisia ilmauksia yhteen ammatillisen kasvun teemojen alla. Tässä vaiheessa pohdimme 

samankaltaisten ilmausten ryhmittelyä myös ammatillisen kasvun teemojen ulkopuolel-

la, muodostaen kokonaan uusia yläluokkia. Pitäydyimme kuitenkin säilyttämään yläka-

tegorioinamme ammatillisen kasvun teemat, sillä pelkistämämme ja ryhmittelemämme 

ilmaukset muodostivat selkeästi näiden teemojen osa-alueita ja aineiston esittäminen oli 

teemojen avulla johdonmukaista.  

 

Samankaltaisista ilmaisuista muodostui ammatillisen kasvun teemojen alle alakategori-

oita. Esimerkiksi oman identiteetin alakategorioiksi nousi oman persoonallisen identi-

teetin kasvu sekä kulttuurisen ymmärryksen kasvu. Kaikissa teemoissa nousi yhteisenä 

tekijänä vahvasti esiin reflektion merkitys. Reflektio toimi täten analyysimme pohjana.  
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6 KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISEN VAIHDON VAIKUTUKSESTA AM-

MATILLISEEN KASVUUN 

 

 

Tutkimustamme varten teimme viisi haastattelua. Haastattelimme kolmea sosionomia ja 

kahta sosionomiopiskelijaa. Haastattelut kestivät 20–40 minuuttia. Kuvaamme seuraa-

vaksi haastattelujen sisältöä kuuden teeman avulla. Nämä teemat ovat ammatillisen kas-

vun viitekehyksessä käyttämämme teemat, jotka olemme esitelleet aiemmin tutkimuk-

sessamme. Jokaisen teeman alla kuvaamme ne asiat, joita haastateltavat ovat maininneet 

kyseiseen teemaan liittyen.   

 

Oma identiteetti   

Kaikki haastateltavamme kertoivat kansainvälisen vaihdon vaikuttaneen omaan identi-

teettiin. Kokemukset siitä, miten kansainvälinen vaihto oli vaikuttanut omaan identiteet-

tiin, olivat hyvin moninaisia. Haastatteluissa nousi esiin oman persoonallisen identitee-

tin kasvu. Kansainvälisen vaihdon kerrottiin kasvattaneen itseluottamusta ja itsetuntoa. 

Neljä haastateltavista kertoi kansainvälisen vaihtokokemuksen auttaneen itsensä löytä-

misessä ja hyväksymisessä. Tähän oli vaikuttanut se, että vaihto oli tarjonnut mahdolli-

suuden tutustua itseensä uudelleen uudessa ympäristössä ja uusien ihmisten keskellä. 

Yksi haastateltavista kuvasi saaneensa vaihtokokemuksen aikana vahvistuksen sille, 

millainen hän on. Hänen tapauksessaan kansainvälinen vaihto ei siis niinkään ollut it-

sensä löytämisen kokemus, vaan kokemus siitä, että hän tunsi itsensä ja sai vahvistuk-

sen siitä, että on samanlainen myös toisessa maassa ja uusien ihmisten parissa.  

 

 

Kaiken kaikkiaan mä koen, että vaihdon aikana musta tuli se ihminen joka 

mä oon aina halunnu olla. Mä koin, että tää on suomalaisille tosi paha 

sanoo, mutta mä opin rakastamaan itseäni. (H1) 

 

Kyl mä niinku tiesin, että mikä mää oon ja millanen mä oon, mutta sem-

monen, enkä mä voi sanoo että tyytymistäkään, se on vaikee kuvailla, tuli 

semmonen vahvistus sille, että mä oon tämmönen. (H4) 

 

Neljä haastateltavaa kertoi kansainvälisen vaihdon tuoneen lisää rohkeutta ja kykyä 

heittäytyä. Omien rajojen kokeilu ja itsensä ylittäminen nousivat myös haastatteluissa 
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esiin. Tähän oli vaikuttanut esimerkiksi vaihdon aikana opiskeltujen luovien aineiden 

opinnot, joiden kautta rohkeus ja heittäytymistaidot olivat kasvaneet merkittävästi. Heit-

täytymistä oli myös helpottanut se, että vaihdossa oltiin uusien ihmisten keskellä.  

 

Hyvin paljon vaadittiin heittäytymistä, mikä oli mulle Suomessa todella 

vaikeeta. Mut mä huomasin vaihdon aikana, koska kukaan ei mua siellä 

niinku tuntenu, nii itteensä kun vaan haasto ja ja alusta asti lähti heittäyt-

tyyn niin hyvä tuli. (H1) 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat kohdemaan kulttuuriin sekä muiden vaihto-

opiskelijoiden kulttuureihin tutustumisen lisänneen suvaitsevaisuutta, avarakatseisuutta 

ja ymmärrystä muita kulttuureja ja niistä tulevia ihmisiä kohtaan. Kaksi haastateltavista 

kertoi kansainvälisen vaihdon opettaneen ymmärtämään omaa kulttuuria uudella tavalla 

ja tätä kautta myös avarakatseisuuden muita kulttuureja kohtaan koettiin lisäntyyneen. 

Myös kansainvälisen vaihdon aikana opiskellut kurssit olivat vaikuttaneet suvaitsevai-

suuden ja avarakatseisuuden lisääntymiseen. Toisaalta kolme haastateltavista oli koke-

nut haastavaksi sopeutua kohdekulttuurin toimintatapoihin. Tämä oli aiheuttanut ahdis-

tavia tilanteita, joissa haastateltavat olivat oppineet, missä heidän omat rajansa esimer-

kiksi sosiaalisissa tilanteissa menevät. Kolme haastateltavista kertoi, että olivat kansain-

välisen vaihdon kautta oppineet arvostamaan paitsi muita kulttuureja ja maita, myös 

Suomea uudella tavalla. Vieraassa kulttuurissa eläminen oli muistuttanut ja nostanut 

esiin hyviä puolia Suomesta, joita ei aiemmin oltu nähty tai arvostettu.                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mä opin niinku muista kulttuureista, ja sit samalla heijastaa sitä sun omaa 

kulttuuria silleen, että et ei ne mun itsestäänselvyydet ei ookaan itsestään-

selvyyksiä vaan et meil on kaikilla ne omat opitut jutut. (H3) 

 

Ja sitten niin tota tulee paljo avarakatseisemmaks siellä kun näkee eri 

maailmaa ja niinku erilaisia ihmisiä ja jotenkin se on niin eri maailma, et 

sit sitä taas aattelee ja vertailee niinku Suomeen. (H5) 

 

Mä oon aika suulas tyyppi ja tykkään hirveesti olla sosiaalisessa kanssa-

käymisessä mutta siellä mulle tuli semmonen niinku perisuomalainen ähky 

ja semmonen, et mä haluun oikeesti olla yksin, mitä mulle ei koskaan ollu 

tullu Suomessa. (H4) 
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Ammatti-identiteetti 

Ammatti-identiteettiin kansainvälinen vaihto oli vaikuttanut haastateltavien mukaan 

monella eri tavalla. Vaihto-opiskelu oli yhden haastateltavan mukaan antanut mahdolli-

suuden pohtia omia kasvatusnäkemyksiä ja myös vahvistanut niitä. Vaihtoaikana toteu-

tetut projektit ja asiakaskohtaamiset olivat vahvistaneet kahden haastateltavan luottoa 

omaan ammatilliseen osaamiseen, ja tätä kautta vahvistaneet myös haastateltavien am-

matti-identiteettiä. Yksi haastateltavista kertoi oppineensa kansainvälisen vaihdon aika-

na hänelle uudesta pedagogiasta, jonka koki sopivan hänen ajatusmaailmaansa parem-

min kuin aiemmin opitut pedagogiset menetelmät. Kansainvälisen vaihdon aikana käy-

dyt kurssit koettiin myös merkitykselliseksi ammatillisen kasvun ja erityisesti juuri 

ammatti-identiteetin kannalta. Kurssit olivat antaneet mahdollisuuden oppia uusista 

ammatillisista metodeista, joita voi käyttää asiakastyössä. Yhden haastateltavan kohdal-

la korostuivat luovat menetelmät, joista hän oli oppinut paljon vaihto-opintojen aikana, 

ja joista hän koki olevan paljon hyötyä sosiaalialan työssä. Toisen haastateltavan koh-

dalla taas korostuivat monikulttuurisen viestinnän opinnot, jotka hän koki edelleen mer-

kityksellisiksi. 

 

Uusia menetelmiä tuli aivan mielettömästi luoviin menetelmiin liittyen, ja 

oonkin käyttäny niitä sen jälkeen paljon. (H1) 

 

Haastateltavista kaksi kertoi, että kansainvälinen vaihto oli vaikuttanut heidän innostuk-

seensa tai kiinnostukseensa sosiaalialan työtä kohtaan. Muut haastateltavat kertoivat, 

että motivaatio sosiaalialan työtä kohtaan tuli jostain syvemmältä, eikä vaihto ollut 

merkittävä tekijä sen suhteen. Kaksi haastateltavista kertoi, että kansainvälinen vaihto 

oli vahvistanut sitä, että he haluavat tehdä sosiaalialan työtä nimenomaan Suomessa. 

Neljä haastateltavaa kertoi myös, että kansainvälinen vaihto oli lisännyt heidän kiinnos-

tustaan uusia asiakasryhmiä kohtaan, erityisesti maahanmuuttotyö nousi esiin. Kaikki 

haastateltavat kokivat kansainvälisen vaihdon positiivisena työllistymisen kannalta. 

 

Varsinkin joku aikuissosiaalityö ja mielenterveys- ja päihdetyö, et ne on 

täällä ihan eri asteella kun jossain muualla, ja nii, joo et mielummin Suo-

messa tekisin tän alan hommia. (H5) 
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Tähän asti olin ajatellu, et kyl mä varmaan niitä lastentarhanopettajan 

töitä. Mut et nyt mä haluaisin sit olla myös nuorten kanssa ja vammaisten 

kanssa ja maahanmuuttajien kanssa. (H2) 

 

                            

 

Reflektiivisyys 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että vaihtokokemusta ja sen aikana koettuja asioita oli 

reflektoitu paljon. Kolme haastateltavista kertoi, että he olivat reflektoineet kokemusta 

kuitenkin enemmän vasta kansainvälisen vaihdon jälkeen. Yksi haastateltava nosti esiin 

myös sen, että vaihdon merkitystä on edelleen, muutama vuosi vaihdon jälkeen, vaikea 

pukea sanoiksi.  

 

Et jotenkin kaiken sen työn oon sit tavallaan tehny jälkikäteen, et oon 

miettiny, et mitäs kaikkee siel nyt olikaan. (H2) 

 

Et on se semmonen, että nytkin vaikka kun kuulin tästä teijän jutusta, niin 

tuli just semmonen, et joo mä tiiän et se on vaikuttanu muhun niinku tosi 

paljon mut et osaaks mä vieläkään pukee sitä niinku sanoiks. (H3) 

 

Vaikka vaihtoa oltiin reflektoitu myös yhdessä vaihtoyhteisön kanssa, niin kaikkien 

haastateltavien puheessa vaihto korostui erityisesti itsereflektion näkökulmasta. Vaihto-

aikana kohdattiin haasteita, joita oli pakko reflektoida. Kolme haastateltavaa nosti esiin, 

että kohdekulttuurin toimintatavat ja arvomaailma aiheuttivat henkilökohtaisia ristiriito-

ja verrattaessa omiin arvoihin ja tapoihin. Näitä ristiriitoja oli kansainvälisen vaihdon 

aikana reflektoitava jo kulttuuriin sopeutumisenkin kannalta. Koska neljä haastateltavis-

ta oli lähtenyt kansainväliseen vaihtoon yksin, ei heidän kohdallaan reflektointi muiden 

kanssa aina ollut mahdollista vaan asiat piti reflektoida itse. Vaihtokokemus pakotti 

omien ajatusten kuuntelemiseen ja pohtimiseen ja toisaalta auttoi myös löytämään omia 

selviytymiskeinoja. Vaihtoaikana kohdatut asiat myös pakottivat miettimään omaa elä-

mää ja elämäntapaa Suomessa.  

 

Koko ajan sä mietit ja vähän joudut haastaanki ehkä ittees siihen, et mitä 

sä ajattelet ja mitä sä näet ja kohtaat, että koko ajan pitää niinku miettiä, 
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että mitähän mieltä mä oon tästä asiasta ja onks tää mulle ok kun täällä 

tapahtuu näin. (H5) 

 

Olin niin tottunu kertomaan kaikille, että mitä mulle kuuluu ja kaikki ma-

holliset niinku heti, sit mul ei ollukaan sitä mahollisuutta ja sit mä vähän 

niinku jouduin ajattelemaan itte niitä. (H4) 

 

Kaksi haastateltavista koki, että vaihtokokemus oli myös vaikuttanut suhtautumiseen ja 

ymmärrykseen vähemmistöryhmiä kohtaan. Kansainvälinen vaihto vieraassa kulttuuris-

sa oli tarjonnut kahdelle haastateltavalle pienen kokemuksen siitä, millaista on olla osa 

kulttuurista vähemmistöryhmää. He kokivat tämän vaikuttaneen positiivisesti ammatil-

lisiin taitoihin vähemmistöryhmien kanssa työskennellessä.  

 

Must tuntuu, et mä sain niinku pienen raapasun siitä mitä on olla niinku 

semmosta vähemmistöö jonka näkee silmällä. En mä tiiä, syrjintää tai jo-

tain semmost. Et mulle tuli ihan semmonen olo, et mä en oo aikasemmin 

ajatellu välttämättä että tekisin maahanmuuttajien kanssa työtä, mutta nyt 

tuli ihan semmonen olo, et hei mä tiiän miltä teistä tuntuu. Et musta tun-

tuu, et ainakin sillä saralla pystyisin heittäytyyn paljon paremmin siihen 

työhön, kun mä jotain siitä ymmärtäisin. (H2) 

 

Itseohjautuvuus 

Kaikissa haastatteluissa tuli ilmi kansainvälisen vaihdon vaikutus itseohjautuvuuteen. 

Vaihdon koettiin vaikuttaneen etenkin itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen. Neljän haas-

tateltavan mukaan itsenäistyminen kasvoi, kun he olivat joutuneet hoitamaan yksin 

omia asioitaan vieraassa ympäristössä ilman kotimaan tukiverkkoa. Neljässä haastatte-

lussa kävi ilmi, kuinka haastateltavat kokivat olevansa yksin täysin vastuussa itsestään 

ja asioidensa etenemisestä uudessa kulttuurissa. Lisäksi neljä haastateltavaa kertoi kan-

sainvälisen vaihdon tuoneen mukanaan monia järjesteltäviä asioita, jotka olivat alusta 

asti omalla vastuulla. Kaksi haastateltavista mainitsi itsenäistymisen alkaneen jo koti-

maassa vaihtoprosessin selvittelyn ja järjestelyn myötä.  

 

 Siellä itsenäisty hirveesti, ku joutu ite tekemään kaikki asiat ja  hoitamaan 

asioita ja kukaan ei ollu musta vastuussa  niin oppi sitä itsenäistymistä ja 

itsenäiseksi. (H5) 
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Mun tartti niinku oikeesti ihan alusta loppuun itte huolehtia ne asiat joita 

mun piti hoitaa, et kukaan ei ollu sillee jeesaamas ja antaas apuu, et mä 

olin niinku yksin siellä. (H4) 

 

Haastatteluissa nousi esiin myös joustavuuden kasvu eri tavoin. Kolme haastateltavista 

koki uuteen kulttuuriin sopeutumisen haastavaksi, sillä kohdemaan kulttuuri, arvot tai 

tavat poikkesivat huomattavasti siitä mihin oltiin omassa kulttuurissa totuttu. Haasta-

vuudesta huolimatta haastateltavat kokivat tärkeäksi mukautua siihen kulttuuriin, jossa 

sillä hetkellä elivät. Kohdemaan kulttuuria haluttiin arvostaa ja sopeutua noudattamaan 

itselle vieraita arvoja tai tapoja.  

 

Ku jotenki naisia ei vaan niinku arvostettu ollenkaa ni jotenki se tuntu pa-

halta nähä, että jossain voi olla niin huonosti, ja itekki vähän niinku joutu 

menee sille tasolle koska piti arvostaa sitä kulttuuria. (H5) 

 

Ja ku tottuu tiettyyn elämäntapaan ja tyyliin niinku suomessa ja sit ku jou-

tuu vähän niinku näkee sen kuinka asiat ei toimikaan ja joutuu kohtaan ne 

ja joutuu oleen ehkä siinä se, tai mennä sinne niinku alemmalle tasolle ni 

ei se niinku helppoa oo. (H5) 

 

Nii, en mä edelleenkään sitä [tervehtiminen läpsäisemällä] hyväksy, enkä 

niinku, must sen voi näyttää jollain muulla tavalla, mutta sit kun tajus sen, 

että se ei oo tavallaan vallankäyttöö vaan enemmänkin joku meille vieras 

tapa ja silleen. Niin sit se on niinku helpompi jotenkin tajuta. (H2) 

 

Kolmessa haastattelussa kävi ilmi, etteivät asiat aina sujuneet niin kuin oli suunniteltu, 

mikä vaati myös joustavuutta ja uuteen tilanteeseen sopeutumista. Suunnitelmien muu-

toksia koettiin niin yliopiston kurssien suhteen, kuin myös harjoittelupaikan erilaisten 

toimintatapojen sekä arkisten asioiden hoitamisen suhteen. Kolme haastateltavaa mai-

nitsi kansainvälisen vaihdon lisänneen luottoa siihen, että asiat järjestyvät, ja että kai-

kesta selviää. Yhdessä haastattelussa tuli esiin epävarmuudensietokyvyn kasvu kansain-

välisen vaihdon myötä.  
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Et sit jos ne sano et huomiseks suunnitelkaa vaikka joku kiva leikkituokio 

tai näin. Ja sit me ollaan suunniteltu se näin ja mietitty ja minkä luokan 

kanssa ja kaikki niinku hyvin tarkkaan. Ja sit meille sanotaan, että eiku 

tänään lapset haluukin laulaa. Ja sit vaan koskaan sitä leikkituokioo ei 

niinku ookkaa aikaa. (H2) 

 

Et mul oli tosi paljon vastoinkäymisiä, mikä on tosi hyvä, koska myöhem-

min niille voi nauraa, mä voin kertoo et siel ei sit niinku sillä hetkellä ihan 

hirveesti naurattanu, välillä et mitä mää teen, mut kaikesta mä aina selvi-

sin, et se loi semmosta uskoo. (H4) 

 

Yksi haastateltavista kertoi kansainvälisen vaihdon kasvattaneen kiinnostusta ja roh-

keutta lähteä mukaan uusiin asioihin ja lisänneen oma-aloitteisuutta opinnoissa.  Yksi 

haastateltava koki vaihdon kasvattaneen jollain tavalla motivaatiotaan sosiaalialan työtä 

kohtaan. Motivaatiota oli kasvattanut etenkin Suomea pahemman huono-osaisuuden ja 

köyhyyden näkeminen. Tämä oli lisännyt arvostusta Suomen toimintatapoja ja sosiaali-

palveluja kohtaan, joita haluttiin pyrkiä ylläpitämään.  

 

Niin, mulla alko sellanen, jotenkin sellanen kipinä sytty, semmonen niinku 

rohkeus lähtee uusiin juttuihin ja jotenkin semmonen kiinnostus kaikkee 

kohtaan ja oma-alotteisuus jotenki niinku just opinnois. Et uskalsi lähtee 

mukaan eri juttuihin ja tollei, mut jotenki et johtuks se, no varmaan paljon 

johtu siitä, et oli ollu siellä vaihdossa ja ylittäny siellä sillei niinku itsensä. 

(H3) 

 

Että ku näki just niinku niitä epäkohtia siellä ja kun asiat oli paljon huo-

nommin siellä, ni haluaa jotenki säilyttää Suomessa sen, että kaikki pysyis 

tällasena tai muuttuis parempaan, ettei menis ainakaa niinku huonom-

paan, että ehkä se vähän niinku sellasta motivaatiota tähän työhön antaa 

tai anto lisää. (H5) 

 

Vuorovaikutusosaaminen 

Kansainvälisen vaihdon koettiin kasvattaneen vuorovaikutustaitoja monipuolisesti. 

Kaikki haastateltavat olivat kokeneet vaihdon aikana erilaisia kulttuurierojen ja väärin-

ymmärrysten takia syntyneitä konflikteja, joiden ratkaiseminen oli nähty positiivisena 
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tekijänä vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Jokaisessa haastattelussa kävi ilmi, että 

vuorovaikutuksen monikulttuurisessa ympäristössä sekä erilaisten ihmisten kanssa toi-

mimisen ja työskentelyn koettiin kehittyneen vaihdon myötä.  

 

Sitten tosi keskeisenä oli tää työskentely erilaisten ihmisten kanssa. Kun 

tosiaan on viidestä, kuudesta eri maasta ihmisiä ja meijän täytyy tehdä jo-

tain ryhmätöitä. (H1) 

 

Sellanen yhteistyökyky, että siellä nyt piti koko ajan tulla toimeen kaikkien 

kanssa ja eri just eri uskontojen ja eri kulttuurien ja kaikkien kanssa, et 

ehkä on jos pitäis sanoo jotain vahvuudeks et mikä  täs ammatilliseen jut-

tuun liittyis ni se, että ehkä on helpompi toimia taas niinku erilaisten ih-

misten kanssa kun on siellä joutunu niin paljon toimiin. (H5) 

 

Kommunikointi ja vuorovaikutus vieraalla kielellä tai kokonaan ilman yhteistä kieltä 

tuli esiin kaikissa haastatteluissa. Neljä haastateltavaa kertoi kansainvälisen vaihdon 

lisänneen kielitaitoa, ja etenkin rohkeutta kommunikoida vieraalla kielellä niin arjessa 

kuin myös työelämässä. Vaihdon koettiin kolmen haastateltavan mukaan tuoneen myös 

varmuutta ohjaustilanteisiin, joissa sanallinen viestintä on haastavaa esimerkiksi kieli-

muurin takia. 

 

Se englanninkielitaito mikä varmaan nyt vielä tulee oleen tärkeempi niin-

ku missä tahansa työssä ni jotenki se, että se on jo siellä vahvana. (H5) 

 

Mä teen siis niinku tällä hetkellä töissä ohjauksia englanniks, niin kyl siit 

on niinku ollu tosi paljon hyötyä. (H3) 

 

Se että sä ohjaat eri kielellä mitä sun äidinkieli on ja kun ne lapsetkaan ei 

välttämättä puhunu äidinkielenään englantia. Se oli hyvin mielenkiintosta 

ja niinku sekin toi ehkä sellasta luottamusta omiin taitoihin, koska jos sä 

pystyt ohjaan jonku toimintatuokion ilman että sä käytät sun omaa äidin-

kieltä, ilman että se toinen välttämättä puhuu täydellisesti sitä kieltä mitä 

sä käytät. (H1) 
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Toisaalta kaksi haastateltavaa koki vieraalla kielellä kommunikoinnin raskaaksi tai vai-

keaksi. Tämä näkyi etenkin kulttuureissa, joissa vuorovaikutustavat poikkesivat paljon 

Suomen tavoista, tai missä englantia ei puhuttu sujuvasti. Tällaisten kokemusten, joissa 

yhteistä kieltä ei ollut tai se oli hyvin vähäistä, koettiin kuitenkin kasvattavan vuorovai-

kutustaitoja sanattoman viestinnän alueella.  

 

Eihän se sanallinen viestintä aina niinku onnistunu niin hyvin, et paljon 

pitää just eleitten ja ilmeitten avulla kommunikoida ja kyllähän siitä on 

sitte hyötyä monessaki työssä, että osaa käyttää niinku muutaki ku puhetta 

apuna että, varsinki tällä alalla. (H5) 

 

Et ku mä oon itte ollu siinä tilanteessa, että mun on tarvinnu saada joku 

asia läpi niin mä oon oikeesti piirtäny niille aikuisille ihmisille niitä lap-

senomasia kuvia. (H4) 

 

Kansainvälisen vaihdon koettiin tuovan kielitaidon lisäksi myös muita vuorovaikutus-

osaamisen hyötyjä työelämää ja sosiaalialan työkenttää ajatellen. Kolmen haastateltavan 

opiskelu- tai harjoitteluympäristöt koostuivat monikulttuurisuuden ohella eri alojen 

opiskelijoista tai työntekijöistä. Tämä lisäsi taitoa toimia moniammatillisessa yhteisös-

sä. Lisäksi kolme haastateltavaa arveli vajanaisen tai puutteellisen kielitaidon kokemuk-

sensa hyödylliseksi lähtiessään rakentamaan vuorovaikutussuhdetta eri äidinkielen 

omaavan asiakkaan kanssa. 

 

Niin se oli mielenkiintosta työskennellä, ei pelkästään se, että oli erilaisia 

näkemyksiä niinku maista, mutta myös eri koulutustaustaa. (H1) 

 

Kylhän siinä on sit se oma kokemus siitä, että miltä tuntuu kun kaikki ei 

välttämättä ymmärrä ja joutuu ponnisteleen, et jotenki ehkä osaa asettua 

sen lapsenki, jos nyt ois lapsesta kyse ni sen tasolle ja hyvin vähän kerral-

la opettaa ja tällei, että ku eihän se helppoo oo. (H5) 
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Ammattietiikka 

Ammattieettisestä näkökulmasta haastatteluissa korostui suvaitsevuus ja vaihdosta saatu 

ymmärrys erilaisuutta kohtaan. Kaikki haastateltavat kertoivat monikulttuurisessa ym-

päristössä elämisen lisänneen ymmärrystä kulttuurieroja kohtaan. Lisäksi erilaisten ja 

eri kulttuuritaustaisten ihmisten ymmärtämisen ja hyväksymisen koettiin vahvistuneen 

vaihdon myötä. Yhdessä haastattelussa korostui uskonnon merkityksen ymmärrys suh-

teessa kulttuuriin, mikä nähtiin vahvuutena etenkin maahanmuuttotyön näkökulmasta.  

 

Ainaki sitä miettiessä jos miettii tota maahanmuuttotyötä, et nyt ku itelle 

jotenki selkeempi se uskonto ja nää mitkä siellä taustalla on ja tietää min-

kalaista siellä niinku Aasiassa on eri maissa, nii jotenki ois helpompi koh-

data ne täällä Suomessaki. (H5) 

 

Kaksi haastateltavaa kertoi vaihdon antaneen uutta perspektiiviä tarkastella huono-

osaisuutta. Heidän kohdallaan köyhyys ja huono-osaisuus näkyivät selkeämpinä koh-

demaan arjessa verrattuna Suomeen, mikä herätti ajatuksia. Kahdessa haastattelussa 

kävi ilmi etiikan merkityksen korostuminen ja arvostus erilaisten epäkohtien näkemisen 

kautta.  Yksi haastateltava koki kohdemaan arvomaailman, etenkin tasa-arvokäsityksen 

ristiriitaiseksi oman arvomaailmansa kanssa, mikä lisäsi arvostusta Suomessa vallitse-

vaa tasa-arvoa kohtaan. Köyhyyden ja huono-osaisuuden tiedostaminen sai myös poh-

timaan omaa kulutus- ja elämäntyyliään Suomessa.  

 

Etiikan merkitys ja sellanen, et ku se avas niin paljon taas niinku silmiä, et 

varsinki niinku se tasa-arvo ku se on niin eri siellä tai et siellä ei oo tasa-

arvoo, ni sitä osaa taas kattoo ja vertailla ja huomaa ne epäkohdat, ja 

osaa jotenki miettiä niinku paremmin, että mikä on missäki hyvin ja mitä 

tarvis parantaa ja mikä on huonosti ja näin poispäin. (H5) 

 

Neljässä haastattelussa tuli jollain tapaa ilmi arvostus Suomen sosiaalijärjestelmää koh-

taan. Verrattuna kohdemaan sosiaalipalveluihin, Suomessa palveluiden nähtiin toimivan 

paremmin. Suomen palvelujärjestelmää arvostettiin siinä suhteessa, että Suomessa pide-

tään ihmisistä huolta ja harva syrjäytyy kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle.  

 

Köyhyyden merkitys et Suomessahan sitä ei niin selkeesti huomaa, et kuka 

on köyhä ja kuka ei, mutta siellä se niinku korostu jotenki vielä enemmän 
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ja se, että ehkä se just et sit just vertaa tätä Suomen kulttuuriin, että kuin-

ka Suomes kaikki toimii ja jotenki ehkä ihan tätä sosiaalisysteemejä koh-

taan on ehkä erilaiset ajatukset vaihdon jälkee, että niinku kaikki on täällä 

sillee niinku aika hyvin. (H5) 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville millaisia merkityksiä sosionomiopiskelijat ja 

sosionomit antoivat kansainväliselle vaihdolle ammatillisen kasvun näkökulmasta. 

Kaikki haastateltavamme kertoivat kansainvälisen vaihdon vaikuttaneen heidän amma-

tilliseen kasvuunsa. Vaikutuksia saattoi olla vaikea kuvata, mutta kaikki kuitenkin koki-

vat, että kansainvälisellä vaihdolla oli ollut merkitystä. Vaikka kansainvälisen vaihdon 

merkitysten kuvaaminen ammatillisen kasvun näkökulmasta koettiin aluksi haastavaksi, 

nousi haastateltavien puheessa monia ammatillisen kasvun teemoja esiin haastattelun 

edetessä. 

 

Yhdistävänä tekijänä haastateltavien puheessa ammatillisesta kasvusta oli reflektio. Ja-

oteltuamme haastatteluaineiston ammatillisen kasvun teemojen mukaisesti huomasim-

me, että reflektio nousi esiin kaikkien teemojen alla, vaikka haastateltava ei olisi sitä 

suoraan maininnutkaan. Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että reflektio vaikuttaa kaikkeen 

ammatilliseen kasvuun ja oikeastaan ammatillista kasvua ei tapahdu ilman reflektiota. 

Reflektoinnin taito on siis ammatillisen kasvun näkökulmasta ensisijaisen tärkeä. Tässä 

tutkimuksessa korostui kriittinen reflektio. Kansainvälisessä vaihdossa koetut uudet ja 

erilaiset tilanteet ja kokemukset pakottivat reflektoimaan vanhoja käsityksiä ja tätä kaut-

ta oppimaan uutta sekä itsestä että muista ihmisistä ja kulttuureista, mutta myös arvioi-

maan vanhoja strategioita ja menettelytapoja uudelleen. (Mäkinen ym. 2009, 47.) 

 

Kaikkien haastateltavien oli haastattelun aluksi helpompi lähteä puhumaan omassa iden-

titeetissä tapahtuneista muutoksista. Oman identiteetin muutokset tuntuivat konkreetti-

semmilta kuin ammatillisessa kasvussa tapahtuneet muutokset. Sosiaalialan työssä oma 

identiteetti on iso osa ammatillisuutta ja omassa identiteetissä tapahtuneet muutokset 

ovat siten myös osa ammatillista kasvua.  Kansainvälisen vaihdon aikana haastateltavat 

joutuivat toimimaan erilaisissa yhteisöissä ja kulttuureissa kuin Suomessa. Mead kuvaa 

minuuden syntyvän vuorovaikutuksessa ja suhteessa muihin ihmisiin. Keskeistä minuu-

den muodostumisessa on itsensä tarkastelu objektina. (Kuusela 2009, 69.) Tämän tutki-

muksen aineiston perusteella kansainvälisen vaihdon merkitys identiteetin muutoksessa 

onkin siinä, että itseä joudutaan tarkastelemaan erilaisesta näkökulmasta kuin mihin 

Suomessa on totuttu.  Uuden kulttuurin asettamat odotukset pakottavat reflektoimaan 

vanhoja odotuksia ja muuttamaan omaa käsitystä itsestä sekä omaa toimintaa uusien 
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odotusten mukaiseksi. Sosionomin työtä tehdään omalla persoonalla ja hyvä itsetunte-

mus onkin ammatillisuuden perusta. 

 

Haastatteluissa tuli ilmi kohdemaan ja Suomen tapojen ja arvojen eroavaisuudet. Tämä 

oli pakottanut haastateltavat kriittiseen reflektioon. Omassa kulttuurissa itsestäänsel-

vyyksinä pidettyjä asioita jouduttiin miettimään uudesta perspektiivistä. Kriittisessä 

reflektiossa omat ennakko-oletukset ja tiedot tuodaan tietoisiksi. Tämän jälkeen kriitti-

syys niitä kohtaan on mahdollista. (Mäkinen ym. 2009, 47–48.)  

 

Tutkimuksemme aineiston perusteella kansainvälisessä vaihdossa omaa kulttuuria ja sen 

arvoja ja tapoja jouduttiin reflektoimaan, jotta sopeutuminen uuteen kulttuuriin ja siinä 

toimiminen oli mahdollista.  Myös uutta kulttuuria reflektoitiin kriittisesti, ja tätä kautta 

löydettiin myös Suomen kulttuurista uusia arvostettavia asioita. Toisaalta kulttuurien 

reflektointi ja niiden käsitysten ja oletusten reflektointi oli lisännyt ymmärrystä kulttuu-

risen taustan merkityksestä yksilön tarpeisiin. Tätä kautta asiakastyössä pystytään huo-

mioimaan yksilölliset tarpeet paremmin.   Kansainvälinen vaihto mahdollisti laajemman 

kulttuurisen käsityksen ja erilaisuuden ymmärtämisen. Erilaisuuden ymmärtämisen 

kautta myös suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus lisääntyivät. Näitä voidaan pitää tärkei-

nä piirteinä sosionomin ammatillisuudessa.  

 

Haastateltavien ymmärrys siitä, kuinka huono-osaisuus näkyy eri tavalla eri yhteiskun-

nissa, oli lisääntynyt kansainvälisen vaihdon aikana. Huono-osaisuuden näkymistä koh-

demaassa verrattiin huono-osaisuuden näkymiseen Suomessa. Tämän reflektointi oli 

lisännyt haastateltavien kykyä analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta yhteiskun-

nallisella tasolla. Samalla se oli myös lisännyt arvostusta suomalaista palvelujärjestel-

mää kohtaan. Kyky analysoida yhteiskunnallisia rakenteita on sosionomin työn kannalta 

merkittävää. 

 

Kansainvälisen vaihdon vaikutus ja merkitys ammatilliseen kasvuun tuli tässä tutkimuk-

sessa esiin siis nimenomaan reflektion kautta. Relflektoimalla omaa itseään, kulttuurisia 

eroja ja arvoja sosionomit olivat kasvaneet ammatillisesti eri osa-alueilla. Ammatillisen 

kasvun kokemuksia oli tullut vaihdon aikana paljon ja lähes kaikkiin näihin kokemuk-

siin oli reflektiolla iso vaikutus. Pelkästään kansainvälisen vaihdon kautta ei ammatillis-

ta kasvua olisi välttämättä tapahtunut, vaan ammatilliseen kasvuun vaadittiin sitä, että 

haastateltavat olivat reflektoineet vaihdon aikaisia tapahtumia, oppineet näistä tapahtu-
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mista ja muuttaneet omia toimintatapojaan ja käsityksiään sen mukaisesti. Tätä kautta 

juuri kansainvälisen vaihdon aikana koetut asiat nousivat merkityksellisiksi ammatilli-

sen kasvun kannalta. 
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8 POHDINTA 

 

 

8.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen eettisyys on ollut yksi tärkeimpiä asioita, jonka olemme pitäneet mieles-

sämme koko opinnäytetyöprosessin ajan. Tutkimuksen eettisyyden kannalta on tärkeää, 

että jokainen haastateltava suostuu haastatteluun täysin vapaaehtoisesti ja että he ovat 

halukkaita kuvaamaan kokemuksiaan haastattelijalle. Lähtökohtana pitääkin olla ihmis-

arvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Haastateltava tekee itse päätöksen 

tutkimukseen osallistumisesta, eikä tutkija voi tähän päätökseen vaikuttaa. (Perttula 

2011, 137; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 25.) Tästä vapaaehtoisuudesta pidimme 

tiukasti kiinni opinnäytetyöprosessimme ajan. Kaikki haastateltavamme osallistuivat 

tutkimukseen täysin vapaaehtoisesti. Heillä oli myös mahdollisuus vetäytyä tutkimuk-

sesta missä tahansa tutkimusprosessin vaiheessa. Yksi alun perin sovituista kuudesta 

haastattelusta peruuntuikin.     

 

Haastateltavien anonymiteetin säilyttäminen on merkittävä osa tutkimuksen eettisyyttä. 

Vaikka tutkimuksen aihe ei olisikaan haastateltavalle erityisen herkkä tai intiimi, on 

tärkeää, että haastateltavia ei voi tutkimuksesta tunnistaa (Silverman 2006, 319–320). 

Haastateltavien nimiä ei ole mainittu tutkimuksessamme ja olemme pyrkineet esittä-

mään tutkimustulokset niin, että haastateltavia ei pysty tunnistamaan. Haastattelujen 

litterointeja ei ole nähnyt kukaan muu kuin tämän opinnäytetyön tekijät, ja kaikki haas-

tatteluaineisto tuhotaan opinnäytetyömme valmistuttua.  

 

Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden kannalta tärkeää on, tutkimuksen hypoteesit-

tomuus. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tutkijalla tulisi olla tarkkoja ennakko-oletuksia tutki-

muskohteesta tai tutkimustuloksista. (Eskola ym. 2000, 18–19.) Tämän tutkimuksen 

molemmilla tekijöillä on henkilökohtainen kokemus kansainvälisestä vaihdosta. Tämän 

takia onkin olemassa riski, että omat ennakkokäsityksemme ovat vaikuttaneet aineiston 

analysointiin sekä tutkimustuloksiin. Olemme kuitenkin pyrkineet objektiivisuuteen 

tiedostamalla omien kokemuksiemme vaikutuksen ja pyrkimällä sulkemaan ne pois 

aineistoa tutkittaessa. Luotettavuutta on lisännyt se, että tällä opinnäytetyöllä on kaksi 

tekijää. Kun kaksi tutkijaa analysoi sekä tulkitsee tuloksia, on pienempi vaara siihen, 
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että kummankaan ennakkokäsitykset vaikuttavat lopputulokseen. (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 142.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tutkimuksen tulosten esittämisen yhteydessä olemme pyrkineet esittämään haastatelta-

vien kokemukset sellaisina kuin he ovat ne haastatteluissa esittäneet. Tutkimuksen luo-

tettavuutta lisää myös haastatteluista poimitut suorat lainaukset. Tutkimuksemme tulok-

sia ei voi yleistää, koska vastaajajoukkomme on ollut melko pieni. Viiden haastatelta-

van kokemukset eivät anna vielä niin laajaa kuvaa, että niistä voisi tehdä yleistyksiä. 

Pienikin otanta antaa kuitenkin jonkinnäköisen kuvan siitä, millainen vaikutus kansain-

välisellä vaihdolla on ollut sosionomin ammatilliseen kasvuun haastateltavien mielestä. 

 

 

8.2 Mietteitä tutkimuksesta ja tutkimusprosessista 

 

Tutkimuksessamme korostui kansainvälisestä vaihdosta saatuja akateemisia merkityksiä 

enemmän henkilökohtaiset ja kulttuuriset merkitykset. Kansainvälisen vaihdon aikana ei 

oltu välttämättä opiskeltu opintoja, jotka koskettivat sosionomin ammatillisuutta ja am-

matillisia taitoja. Kahden haastateltavan kohdalla suurin osa opinnoista ei liittynyt sosi-

aalialaan. Niillä haastateltavilla, joilla opinnot olivat olleet sellaiset, että niistä oli saanut 

esimerkiksi uusia työmenetelmiä, akateemiset merkitykset korostuivat muita enemmän 

haastatteluissa. Koska opinnot eivät välttämättä olleet omaa alaa koskevia, ei uusia 

työmenetelmiä tai sosiaalialaan liittyviä tietoja tai taitoja opittu, eikä ammatillista kas-

vua tältä kannalta tapahtunut.  

 

Kaikilla haastateltavillamme vaihto oli ollut pääosin positiivinen kokemus. Vaikka 

haasteitakin oli kohdattu, kaikille vaihto näyttäytyi positiivisena. Aina näin ei kuiten-

kaan ole. Tässä tutkimuksessa onkin saavutettu vain hyvin pieni ja kapea-alainen kuva 

kokemuksista kansainvälisestä vaihdosta. Voidaan myös miettiä, suostuvatko sellaiset 

ihmiset, joilla on positiivinen kokemus asiasta ennemmin haastatteluun ja jäävätkö ne-

gatiiviset kokemukset tämän takia helpommin tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuk-

semme myös pohjautuu haastateltavien kertomaan omista kokemuksistaan. Emme voi 

tietenkään olla varmoja, ovatko nämä heidän oikeasti kokemiaan asioita, vai vain ne 

osat kokemuksista, jotka he ovat kokeneet tärkeimmäksi tai helpoimmaksi kertoa.                                                                                                                                                   
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On tärkeää myös pohtia olisiko mahdollista, että kaikki tässä tutkimuksessa kuvatut 

oppimiskokemukset ja kokemukset ammatillisesta kasvusta olisivat tapahtuneet myös 

ilman vaihtoa. Tämä oli myös asia, jota kaksi haastateltavistamme pohti. On mahdollis-

ta, että vaihto ei ollut niinkään merkittävä asia ammatillisen kasvun kannalta vaan haas-

tateltavat olivat tietyssä kohdassa ammatillisen kasvun prosessiaan ja kokemukset kas-

vusta olisivat tulleet myös kotimaassa. Toisaalta kansainvälinen vaihtokokemus asetti 

haastateltavat tilanteeseen, jollaista kotimaassa ei olisi luultavasti tullut. Vaihtokoke-

muksen merkitys ammatilliselle kasvulle korostuukin erityisesti erilaisuuden sekä uuden 

kohtaamisessa. Vaihtokokemus laittaa ihmisen tilanteeseen, jossa hän on uudessa kult-

tuurissa, uusien ihmisten keskellä sekä uudessa koulussa tai harjoittelupaikassa.  

 

Kaikki haastateltavamme näkivät vaihdon positiivisena tekijänä työllistymistä ajatellen. 

Toisaalta taas Garamin (2005, 57–58) tutkimuksessa, jossa tutkittiin työnantajien näke-

myksiä kansainvälisen liikkuvuuden merkityksestä rekrytoinnissa, kansainvälistä vaih-

to- tai harjoittelukokemusta ei pidetty työnsaannin kannalta kovinkaan merkityksellise-

nä. Tämän tutkimuksen tekemisestä on jo aikaa ja mielestämme olisikin mielenkiintois-

ta tutkia, millaisen arvon sosiaalialan työnantajat antavat kansainväliselle vaihtokoke-

mukselle tämän hetken kansainvälistyvässä maailmassa.  

 

Kaikilla viidellä haastateltavallamme oli kulunut suhteellisen lyhyt aika kansainvälises-

tä vaihdosta. Pisimmillään kansainvälisestä vaihdon päättymisestä oli kulunut hieman 

alle kaksi vuotta. Jatkotutkimuksen kannalta voisikin olla mielenkiintoista tutkia sellais-

ten henkilöiden kokemuksia, joilla vaihdosta on kulunut jo pidempi aika ja jotka ovat 

ehtineet olla sosiaalialan työelämässä usean vuoden ajan. 

                  

Tämän työn tekeminen on ollut hyvin haastava prosessi. Meidän molempien aikaisem-

mat opinnäytetyöaiheet kariutuivat alkuvuodesta, jonka vuoksi meillä oli jo lähtökohtai-

sesti erittäin tiukka aikataulu. Lisäksi olemme suorittaneet viimeisiä harjoitteluitamme 

sekä olleet työelämässä samanaikaisesti opinnäytetyöprosessimme ohella. Tämä on ai-

heuttanut haasteita myös aikataulujen yhteen sovittelussa. Työ on kuitenkin edennyt 

sille asettamassamme aikataulussa.  

 

Opinnäytetyöprosessi on opettanut meille paljon. Kireän aikataulun vuoksi olemme jou-

tuneet sisäistämään aikataulutuksen merkityksen. Lisäksi prosessi on harjaannuttanut 

yhteistyötaitojamme. Koimme parityöskentelyn motivoivaksi, koska vastuu ei ollut vain 
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oman työn valmistumisessa, vaan työn valmistuminen oli riippuvainen molempien työ-

panoksesta. Lisäksi pystyimme tukemaan ja kannustamaan toisiamme opinnäytetyöpro-

sessin aikana, ja tällä onkin ollut suuri merkitys työn valmistumisessa. Tutkimustyön 

perusteiden oppiminen oli myös iso osa tämän prosessin antia.  

 

Tiedostamme, että erilaisella aikataululla opinnäytetyömme olisi voinut olla syvälli-

sempi. Aikataulun vuoksi emme esimerkiksi pystyneet hankkimaan enempää haastatel-

tavia, jotka olisivat tuoneet tutkimukseemme lisää syvyyttä ja luotettavuutta. Olemme 

kuitenkin tyytyväisiä lopputulokseen, vaikka tiedostamme, että siinä on vielä parannet-

tavaa.  
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Liite 3. Haastattelukysymykset 

- Vaikutti kansainvälinen vaihto siihen kuinka sitoutunut olet sosiaalialaan ja sen 

työhön? 

 

- Oliko kansainvälisen vaihdon aikana opiskelluista kursseista hyötyä sosiaalialan 

ammatillisen osaamisen kannalta? 

 

 

- Vaikuttiko kansainvälinen vaihto asenteisiin Suomea ja suomalaista yhteiskun-

taa kohtaan? 

 

- Vaikuttiko kansainvälinen vaihto siihen kuinka tärkeänä näet sosionomin työn? 

 

 

- Koetko että kansainvälinen vaihto on vaikuttanut työllistymismahdollisuuksiisi? 

Miten? 

 

- Vaikuttiko kansainvälinen vaihto siihen, haluatko tehdä sosiaalialan työtä Suo-

messa 


