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____________________________________________________________________ 

 

Opinnäyteyön aiheena oli tutkia opiskelijoiden näkökulmasta tuottaako viikon mit-

tainen opintoviikko kansainvälisessä ympäristössä - Business Week - opiskelijoille 

lisäarvoa. Tutkimuksessa pyrittiin etsimään vastauksia, millaisia asioita opiskelijat 

kokevat intensiiviviikon tuottamiksi lisäarvoiksi. Lisäksi tavoitteena oli selvittää 

opiskelijoiden ajatuksia yleisesti kansainvälisyydestä ja sen merkityksestä nykypäi-

vänä.  

 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa käsiteltiin kansainvälisyyttä Satakunnan am-

mattikorkeakoulussa. Lisäksi teoreettisessa osuudessa käsiteltiin kansainvälistymisen 

sekä kotikansainvälistymisen erilaisia välineitä ja väyliä, joiden avulla kansainväli-

syyttä voidaan tavoitella opiskelussa. Teoreettisessa osuudessa esiteltiin Business 

Week intensiiviviikko kokonaisuudessaan sekä toteutettava toimintamalli. 

 

Empiirinen osio opinnäytetyöstä toteutettiin laadullisin tiedonkeruumenetelmin. Tut-

kimuskysymyksiin kerättiin aineistoa teemahaastatteluin opiskelijoilta, jotka olivat 

osallistuneet järjestetylle Business Weekille joko Suomessa tai ulkomailla. Tutki-

mukseen osallistui kolme haastateltavaa. Kerättyä aineistoa analysoitiin aineistoläh-

töisen sisällönanalyysin avulla. 

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla löydettiin vastauksia haastatteluista tutki-

mukselle esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Business Weekin todettiin tuottavan 

opiskelijoille lisäarvoa. Opiskelijat kokivat saavutetuiksi lisäarvoiksi kansainvälisyy-

den tavoittelemisen verkostoitumisen sekä vieraiden kulttuurien kokemisen kautta. 

Esille nousi myös itsensä kehittäminen kasvaneen itseluottamuksen ja kielellisen 

osaamisen kehittymisen kautta. Sekä tulevaisuuden näkymät työelämässä nostettiin 

vahvasti esille. Tutkimustulosten valossa voidaan todeta Business Week lisäarvon 

tuottajana olevan opiskelijoille kannattava opintokokonaisuus, josta on myös hyötyä 

tulevaisuudessa. 
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The purpose of this thesis was to figure out from the perspective of students if an in-

tensive study week – Business Week – in an international environment adds value to 

them. The study concentrated on finding out what were the things that students con-

sidered beneficial of the intensive week. In addition, the aim was to find out stu-

dents’ thoughts of internationality in general and its relevance in today’s world. 

 

The theoretical part of the study dealt with the internationality in Satakunta Universi-

ty of Applied Sciences, and presented various tools for internationalisation and inter-

nationalisation at home in one’s studies. It also introduced the concept of Business 

Week in its entirety. 

 

The empirical part was carried out using qualitative methods of data collection. Stu-

dents that participated in Business Week either in Finland or abroad were inter-

viewed in order to collect material for the study. For the study interviewed three per-

sons. The collected data was analyzed by using content analysis. 

 

The content analysis of the interviews shed light to the questions of the research. 

Business Week was found to add value to the students. They felt that their self-

confidence, courage to take on bigger challenges in the future, linguistic develop-

ment, and networking opportunities in an international environment were taken to a 

new level. The results showed that Business Week is in terms of adding value a wor-

thy part of the studies and useful in the future. 
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1 JOHDANTO 

“Kansainvälisty tai kuihdu, tradenomi!”, on Taloussanomien verkkojulkaisun otsik-

ko muutaman vuoden takaa. Uutinen käsitteli opiskelijan näkökulmasta kansainvälis-

tymisen merkitystä alati muuttuvassa maailmassa. (Taloussanomat 2010.) Nykyaika-

na kansainvälisyys on yksi suurimmista tekijöistä, joita painotetaan opiskeluissa sekä 

myöhemmin työelämässä. Kansainvälistyminen luetaan sellaiseksi teemaksi, joka 

jokaisen tulisi hallita nykypäivänä. Aihe on hyvin ajankohtainen ja jatkossa sen mer-

kitys korostuu entisestään.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää tuoko Business Week lisäarvoa opiskelijoille. 

Business Week on viikon mittainen intensiivinen opintoviikko kansainvälisessä ym-

päristössä toteutettuna. Intensiiviviikolla suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat su-

lautuvat tiimeiksi ja työskentelevät yhdessä viikon ajan intensiiviviikon teeman ym-

pärille rakennetun oppimistehtävän parissa. Business Week on yksi kansainvälisty-

misen, sekä samalla myös kotikansainvälistymisen väline. Työssä on tarkoitus tar-

kastella aihetta opiskelijoiden näkökulmasta, mutta lisää ulottuvuutta on haettu myös 

opettajan näkemyksestä. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää opiskelijoiden näkö-

kulmasta tuoko Business Week lisäarvoa opiskelijoille, jota Satakunnan ammattikor-

keakoulu voi halutessaan hyödyntää, kun mietitään kansainvälisten ohjelmien kan-

nattavuutta osana opintoja. Tarkoituksena on myös esitellä kansainvälisyyden eri 

muotoja sekä tarkastella kansainvälisyyttä opiskelijoiden näkökulmasta. Kansainväli-

syyden lisäksi tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kansainvälistymisen mahdolli-

suuksia Satakunnan ammattikorkeakoulussa. 

 

Kyseessä on tutkimuksellinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön lopputuloksena ei synny 

konkreettista tuotosta vaan tutkijan on tarkoitus tehdä selvitys sovitusta aiheesta. 

Opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää Business Weekin mahdollisesti antamaa lisä-

arvo opiskelijoille laadullisin tiedonkeruumenetelmin. Aineistoa kerätään haastatte-

luiden avulla. Laadullisin menetelmin kerätty aineisto antaa aiheesta syvällisempää 

tietoa. Haastattelu antaa haastateltavalle tilaa kertoa laajemmin asiasta kuin pelkäs-

tään kyselynä toteutettu tutkimus. Apuna haastatteluissa käytetään myös puolistruk-

turoitua kysymyslomaketta, joka ohjaa haastattelua. Haastattelut taltioidaan äänittä-



6 

mällä ja ne puretaan kirjalliseen muotoon, jonka jälkeen niiden asiasisältöä on hel-

pompi käsitellä. Tavoitteenani ei ole tuottaa tilastollista tietoa vaan pureutua pienen 

otoksen avulla aiheeseen. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITEET 

Business Weekin tuoma lisäarvo opiskelijoille pitää sisällään opiskelijoiden näkö-

kulmasta kansainvälistymisen tärkeitä asioita. Tarkoitus on etsiä opiskelijoiden nä-

kökulmasta välittömiä ja välillisiä asioita, joita koetaan Business Weekin tuomaksi 

lisäarvoksi. Haen opinnäytetyöhön syvyyttä haastattelemalla myös opettajaa sekä 

yhtä perustajajäsenistä, sillä mielestäni tämä näkökulma tulee myös huomioida. Tä-

mä tuo lisää syvyyttä opinnäyteyöhön ja mahdollistaa laajemman näkökulman vasta-

uksia purkaessa ja analysoitaessa. 

 

Pelkän Business Weekin tuoman lisäarvon selvittämisen lisäksi, selvitän opiskelijoi-

den ajatuksia kansainvälisyydestä yleisesti. Kansainvälisyyden merkityksen ymmär-

täminen luo tärkeän pohjan opinnäytetyölle, jotta voidaan ymmärtää yksityiskohtai-

semmin kansainvälistymisen välineen – tässä tapauksessa Business Weekin – tuot-

tamia mahdollisia lisäarvoja opiskelijoille. Kansainvälisyys on terminä monimuotoi-

nen, joten opinnäyteyössä keskitytään ammattikorkeakoulujen kansainvälisyyteen. 

2.1 Tutkimuskysymysten asettaminen 

Tutkimuskysymysten asettaminen on opinnäytetyön ensimmäinen vaihe, tarkoitus on 

määritellä, millaisiin asioihin työssä etsitään vastauksia. Kysymysten asettamisen 

jälkeen tutkijan tulee pohtia ja päättää millaisia menetelmiä käyttäen saavutetaan 

vastaukset työssä esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Laadullisessa opinnäyteyössä 

prosessi rakentuu niin, että tutkijalla on niin ikään arvoitus, johon hän etsii vastausta 

(Alasuutari 2011, 39). 

 

Opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää opiskelijoiden näkökulmasta millaisena kan-

sainvälisyys koetaan, millaisena Business Week koetaan sekä tuovatko nämä opiske-

lijoille lisäarvoa. Opinnäytetyön keskeisimmät käsitteet ovat Business Week, kan-

sainvälisyys sekä kansainvälistyminen. Keskeiset käsitteet kuvaavat myös opinnäyte-

työn teemoja. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiksi asetettiin seuraavat neljä kysy-

mystä: 

 1.) Millaisia ajatuksia nousee esiin kansainvälisyydestä? 

 2.) Millaisena opiskelijat kokivat Business Weekin? 
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 3.) Kokivatko opiskelijat saavansa lisäarvoa intensiiviviikosta? 

 4.) Millaisia asioita koettiin lisäarvoksi? 

2.2 Tutkimuksen rajaus 

Laadullista tutkimusta tehtäessä aihe on rajattava melko tiukasti. Muuten myöhem-

mässä vaiheessa aineistoa analysoitaessa tutkimus saattaa ns. räjähtää käsiin. Tämän 

vuoksi on rajattava tutkimuskysymykset niin, että keskitytään tiettyihin teemoihin ja 

pysytään niiden teemojen sisällä. Aineistosta nousee lähes varmasti sellaisia asioita 

esiin, joita tutkija ei osannut odottaa. Opinnäyteyöprosessin edetessä tutkimuskysy-

mykset saattavat muuttua ja/tai tarkentua tutkimuksen edetessä. Laadulliselle tutki-

mukselle on ominaista, että tutkimus elää sen edetessä. Tämä erityispiirre tekee 

opinnäytetyön aiheesta ja tutkimuskysymyksistä mielenkiintoisia. Laadullisen tutki-

muksen rajaus on erityisen tärkeää, sillä tutkijan tulee valmistautua siihen, että tut-

kimuksen edetessä aineistosta nousee esiin sellaisia asioita, joita kyseinen tutkimus ei 

käsittele. Tämän vuoksi tutkimuskysymysten asettaminen on oleellinen ja yksi tärkeä 

osa tutkimuksen toteutusta. Tutkijan on pitäydyttävä suunnitelmassa, ettei tutkimus 

laajene liian suureksi, kadottaen ns. punaisen lankansa. (Tuomijärvi, Remes & Saja-

vaara 2007, 81–82.) 

 

Opinnäytetyö rajataan niin, että ulkopuolelle jätetään kokonaan Business Weekin 

rahoitus. Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ei lähdetä tutkimaan opinnäytetyön tueksi. 

Business Weekin rahoituksen tutkiminen itsessään olisi jo opinnäytetyön aihe. Opin-

näyteyön laajuus kasvaisi liian suureksi, jos tarkoitus olisi tarkastella myös erilaisia 

rahoitusvaihtoehtoja tai vertailla erilaisia kustannuslaskelmia keskenään. Mikäli tässä 

opinnäytetyössä keskityttäisiin myös rahoitukselliseen puoleen, liian laajan aiheen 

vuoksi opinnäytetyöstä tulisi vain pieni pintaraapaisu koskien intensiiviviikkoa. 

Opinnäyteyön rajaus pidetään tiukkana, jotta voidaan sukeltaa pintaa syvemmälle 

rajatun aiheen sisällä. 
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3 KANSAINVÄLISYYS AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

Kansainvälisyydellä tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka ei rajoitu yhden kansallisen 

järjestelmän sisään, erilaisten rajojen ylittäminen on kuitenkin olennainen osa kan-

sainvälistymistä. Erityisesti globalisaatio pyrkii kuitenkin häivyttämään taloudelliset, 

käsitteelliset, tieteenalakohtaiset, poliittiset tai maantieteelliset rajat. Äärimmillään 

kehityksen päässä on opiskelijajoukko, joka suorittaa kaikkialla maailmassa samoja 

kursseja ja hankkii samat tutkinnot ja pätevyydet (Raivola 2007). 

 

Kansainvälisyys on yksi tärkeä osa-alue, johon korkeakoulutuksessa panostetaan. 

Korkeakoulujen on tarkoitus tuottaa opiskelijoille laadukasta koulutusta seuraten ny-

kypäivän trendejä. Kansainvälisyys ja sen tavoitteleminen on yksi nouseva trendi ja 

tähän panostetaan myös korkeakoulujen koulutustarjonnassa. Koulutustarjonta pitää 

sisällään monipuolisesti kansainvälisyyteen painottuvia ja vieraalla kielellä toteutet-

tavia opintojaksoja. Osa vieraalla kielellä toteutettavista opintojaksoista voi kuulua 

jopa ns. pakollisiin opintosuorituksiin, riippuen koulutusohjelmasta. Opetusministe-

riö on asettanut korkeakouluille myös kansainvälistymisstrategian, jolla pyritään yh-

tenäistämään eurooppalaisten korkeakoulutusten kenttää. Strategian tavoitteena on 

luoda kansainvälisesti vetovoimainen korkeakouluyhteisö, joka edistää maan kykyä 

toimia kansainvälisessä ympäristössä, tukien monikulttuurisen yhteiskunnan kehitys-

tä alati muuttuvassa maailmassa. Kansainvälistymisellä on tarkoitus myös vahvistaa 

korkeakoulutuksen laatua. Kansainvälisyydestä ja sen tavoittelemisesta on tullut osa 

myös ammattikorkeakoulujen arkea, vieraalla kielellä tapahtuva koulutus sekä lisään-

tyvät vaihto-opiskelijat ovat luoneet korkeakouluihin kansainvälisenympäristön. 

(Opetusministeriö 2009, 10.) 

3.1 Kansainvälistyminen 

Kansainvälistyminen terminä on monimuotoinen. Useimmiten tällä viitataan yhteis-

kunnalliseen muutokseen, jonka ilmenemismuotona on ihmisten lisääntynyt toiminta 

yli maiden rajojen. Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat tiukasti sidoksissa 

toisiinsa. 
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Kansainvälisen erityis- ja kulttuuriosaamisen katsotaan olevan tärkeä osa inhimillistä 

pääomaa, jota kasvatetaan kansainvälisen koulutuksen avulla. Yksityinen osaaminen 

kumuloituu kansalliseksi kilpailutekijäksi globaaleilla markkinoilla, johon opiskelija 

valmistautuu koulutuksellaan. (Raivola 2007). 

 

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaation CI-

MOn tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuk-

sen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa (CIMOn www-sivut 

2013). Tämä organisaatio toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa (CI-

MOn www-sivut 2014). Kansainvälistyminen on lisännyt opiskelijoiden liikkuvuutta 

maiden rajojen yli ja kansainvälistymistä tukevat useat tahot. Tällainen kansainväli-

syys tarjoaa erilaisia vaihto-ohjelmia opiskelijalle Suomen rajojen ulkopuolella. Kan-

sainvälistyminen nähdään tärkeänä trendinä, joka kasvattaa opiskelijan arvoa hänen 

valmistuttuaan. Kansainvälisyys ja sen tavoitteleminen lisää mielestäni opiskelijan 

arvoa työnantajan silmissä, koska nykypäivänä työnhakijalta odotetaan sellaista val-

miutta globalisaation seurauksena. Tämä linjaus on otettu huomioon myös Opetus- ja 

kulttuuriministeriön suuntauksissa. (Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut 

2014.) Maiden rajojen yli ulottuvan kansainvälistymisen lisäksi on toisenlaistakin 

kansainvälistymistä, joka ei edellytä maan rajojen ulkopuolelle liikkumista, sitä kut-

sutaan kotikansainvälistymiseksi. 

3.2 Kansainvälistymisen mahdollisuudet Satakunnan ammattikorkeakoulussa 

Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia kansainvälistymisen vaihtoehtoja. 

Pääasiassa kansainvälistymisestä koulussa vastaa ”Kansainvälisten asioiden toimis-

to”, jonka tehtävänä on auttaa opiskelijoita kansainvälistymisen kanssa. Opiskelijalle 

on tarjolla erilaisia kansainvälistymisen vaihtoehtoja. 

 

Vaihto-opiskelu on varmasti tunnetuin kansainvälistymisen muoto opiskelijoiden 

keskuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija lähtee ulkomaille opiskelemaan tie-

tyksi ajanjaksoksi. Opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot luetaan osaksi suoritetta-

vaa tutkintoa, jonka vuoksi on tärkeää, että vaihto suunnitellaan huolella esimerkiksi 

koulutusohjelmavastaavan ja oman toimipisteen kansainvälistenasioiden-
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yhdyshenkilön tai toimialan kansainvälisten asiain koordinaattorin kanssa, täten var-

mistetaan, ettei vaihtoaika pidennä opiskeluita. Vaihto-opiskelu vaatii kuitenkin tiet-

tyjä taloudellisia resursseja opiskelijalta. Opiskelijan on mahdollista hakea Kelan 

opinto- ja asumislisää sekä hänellä on myös oikeus hakea apurahaa vaihto-

opiskeluiden tueksi. (Samkin www-sivut; Kelan www-sivut.) Opiskelijavaihto-

ohjelmia ovat Erasmus (vuodet 2007–2013) ja uutena Erasmus+ (vuodet 2014–

2020), nämä ovat suunnattu korkeakouluopiskelijoille. Molemmat vaihto-ohjelmat 

ovat Euroopan unionin tukemia vaihto- ja yhteistyöohjelmia. Erasmus+ ohjelmaan 

kuuluvilla korkeakouluilla tulee olla komission myöntämä Erasmus-peruskirja. Pe-

ruskirjan myötä korkeakoulu sitoutuu vaihto-ohjelman perusperiaatteisiin ja ehtoihin 

sekä on valmis noudattamaan vaihto-ohjelmalle laadittua strategista suunnitelmaa. 

(CIMO www-sivut 2014.) 

 

Muita kansainvälisiä vaihto-ohjelmia tarjoavia yhteistyötahoja ovat kahdenväliset 

sopimukset korkeakoulujen välillä; free mover-vaihto-ohjelma, Nordplus, Magellan 

ja FIRST. Nämä vaihto-ohjelmat ovat suunnattu opiskelijoille eri koulutusaloilta se-

kä ne pitävät sisällään eri maiden kohteita ja erilaisia yhteistyösopimuksia. Free mo-

ver-ohjelma on opiskelijan itse järjestettävä opiskelijavaihto sellaisiin ulkomaalaisiin 

korkeakouluihin, joihin ei ole voimassa yhteistyösopimusta. Magellan vaihto-

ohjelma suuntautuu Yhdysvaltoihin ja Etelä-Amerikan suunnalle toimiviin korkea-

kouluihin. Nordplus on nimensä mukaan Pohjoismaiden välillä toimiva opiskelija-

vaihto, jota Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoitta. FIRST suuntautuu taas Venä-

jälle, joka on korkeakoulujen välille muodostuneiden sopimusten pohjalta toteuttava 

vaihto-ohjelma, alun perin se on ollut CIMO:n käynnistämä vaihto-ohjelma. (Samkin 

www-sivut 2014.) 

 

Kansainvälistymisen toinen vaihtoehto on ulkomailla suoritettava työharjoittelu, jos-

sa opintoihin kuuluva pakollinen työharjoittelu suoritetaan ulkomailla omalle koulu-

tusalalle soveltuvassa työpaikassa. Suoritettu työharjoittelu kartuttaa myös opiskeli-

jan opintopisteitä. Kansainvälisiä harjoitteluita tarjoaa pääasiassa CIMO, Kansainvä-

lisen henkilövaihdon keskus, joka koordinoi harjoitteluvaihtohakua ulkomaille. Kor-

keakouluissa pääasiallisesti opiskelevat opiskelijat voivat hakea CIMOn kautta ul-

komaille työharjoitteluun. CIMOn Suomessa koordinoima kansainvälinen harjoitteli-
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javaihto-ohjelma IASTE, ohjelma on lähinnä tarkoitettu insinööriopiskelijoille, mutta 

sen sisältä löytyy myös muutamia vaihtoehtoja liiketalouden opiskelijoille.  

 

Kansainvälinen harjoittelu edellyttää usein muutaman vuoden opiskelutaustan, eng-

lanninkielen osaamista sekä jotkut maat (esim. Espanja ja Saksa) edellyttävät oman 

maansa kielen osaamista jollakin tasolla. Harjoittelupaikkoja voi kysellä oman alan 

koulutusvastaavilta ja kansainvälisestä toimistosta. Kuitenkin harjoittelupaikkoihin 

tulee erikseen haku, johon opiskelijan on lähetettävä hakemus. Kansainvälisen har-

joittelun aika vaihtelee muutamista viikoista useisiin kuukausiin. Tätä kansainvälis-

tymisen muotoa tuetaan erikseen haettavalla apurahalla. Jos kansainvälisestä harjoit-

telusta saa palkkaa, se kattaa yleensä asumis- ja elämismenot vieraassa maassa. 

(Samkin www-sivut; CIMOn www-sivut, 2014.) 

3.3 Kotikansainvälistyminen 

Kotikansainvälistyminen on kansainvälistä toimintaa ilman ulkomaille suuntautuvaa 

liikkuvuutta. (Nilsson 2003; Crowther, Joris, Otten, Teekens & Wächter 2000). Koti-

kansainvälistyminen pitää sisällään kotimaassa ja kotimaisissa korkeakouluissa saa-

vutettuja kansainvälisiä kokemuksia. Kotikansainvälistyminen on tullut kansainväli-

syyden rinnalle ja noussut tärkeäksi tekijäksi, sillä tämä kattaa kaikkien opiskelijoi-

den mahdollisuudet kansainvälistyä. On huomioitava kansainvälisyyden painon mer-

kitys myös siinä mielessä, että jokaisella opiskelijalla ei ole mahdollisuutta lähteä 

kotimaansa ulkopuolelle kansainvälistymään, esimerkiksi taloudellisen tilanteen 

vuoksi. Tämä on yksi kansainvälistymisen haasteista, joita korkeakoulut kohtaavat. 

Jokaisella opiskelijalla on oltava tasa-arvoinen asema kansainvälistymiseen, joten 

sen vuoksi kotikansainvälistymisen merkitys on kasvanut. (Garam 2012, 5). 

 

Kansainvälisyyden kokemuksia syntyy, kun hyödynnetään kotikansainvälistymistä 

eri muodoissaan, esimerkiksi ammattikorkeakouluissa erilaisten opintokokonaisuuk-

sien järjestäminen vieraalla kielellä, jolloin myös vaihto-opiskelijat pysyvät ottamaan 

osaa opintojaksolle. Kokemuksia kotikansainvälistymisestä synnyttää kotimaisten ja 

ulkomaalaisten keskinäinen vuorovaikutus, joka tapahtuu omassa korkeakoulussa, 

kuitenkin kansainvälisessä ympäristössä. Toisaalta myös maiden rajojen yli ulottuva 
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virtuaalinen liikkuvuus, esimerkiksi internetin ja erilaisten sosiaalistenmedioiden vä-

lityksellä tapahtuva kanssakäyminen ovat mahdollistaneet kotikansainvälistymistä. 

Monikulttuuristen paikallisyhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö kehittää kansainväli-

siä taitoja, kuitenkin niin, että pysytään oman kotimaan sisällä ja kansainvälistymi-

nen tapahtuu sitä kautta. (Garam 2012, 11–14). 

 

Kotikansainvälistyminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa kansainvälis-

tymisen kevyesti ja tutummassa ympäristössä. Tämän ansiosta kansainvälistymiselle 

ei esteenä ole taloudelliset kysymykset vaan kansainvälistymistä on tarjolla kaikille, 

jolloin sen vastaanottaminen on lähinnä opiskelijasta itsestään kiinni. Ammattikor-

keakoulujen opintotarjontaan kansainvälistyminen on vahvasti sidoksissa, mikäli 

vain opiskelijat haluavat, niin erilaisia vaihtoehtoja on runsaasti tarjolla. Osallistumi-

nen kansainvälistymiseen on kuitenkin lähdettävä pitkälti opiskelijasta itsestään.  

3.4 Kotikansainvälistymisen mahdollisuudet Satakunnan ammattikorkeakoulussa 

Satakunnan ammattikorkeakoulun yhdeksi tärkeäksi kotikansainvälistymisen väli-

neeksi kansainvälinen toimisto on nostanut kansainvälisen opiskelijan tutoroinnin 

(Juhantalo, 2014.), kv-tutori opastaa ulkomaalaisen vaihto-opiskelijan suomalaisen 

opiskeluiden pariin ja toimii hänen tukenaan opiskeluiden alkutaipaleella. Tutoron-

nissa opiskelijat ovat vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään ja lisäksi kansainväli-

nen tutor saa itselleen konkreettisesti opintosuoritusotteelle merkinnän kansainväli-

senä tutorina toimimisesta sekä opintopisteitä.  

 

Muita kotikansainvälistymisen välineitä Satakunnan ammattikorkeakoulussa on kan-

sainväliset opiskelijat, jotka vastavuoroisesti sulautuvat suomalaisten opiskelijoiden 

keskuuteen. Vaihto-opiskelijoiden kanssa voi osallistua samoille englanninkielisille 

opintojaksoille tai erilaisiin projekteihin. Tärkeänä kotikansainvälistymisen välineenä 

ovat myös opettajavaihdot, jolloin Suomeen saapuu ulkomaalainen opettaja, unohta-

matta Satakunnan ammattikorkeakoulun opettajien opettajavaihtoa ulkomaille, sekä 

erilaiset kansainväliset projektit, joita toteutetaan yhteistyössä muiden ulkomaalais-

ten korkeakoulujen kanssa. Yhtenä kotikansainvälistymisen välineenä Satakunnan 
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ammattikorkeakoululla on myös yhteistyökorkeakoulujen kanssa toteutettava Bu-

siness Week intensiiviviikko. 
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4 BUSINESS WEEK 

Business Week on intensiiviviikko, jonka tarkoituksena on antaa opiskelijoille oppi-

miskokemuksia erilaisessa ympäristössä, verkostoitumisen mahdollisuuksia, sekä 

opettajille opettajavaihtoa. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on tarkoitus tarjota opis-

kelijoille mahdollisimman monipuolinen kokemus tiimityöskentelystä mahdollisim-

man kansainvälisessä ympäristössä. (Helkiö sähköposti 29.3.2014; Schueremans 

sähköposti 21.3.2014.) Business Weekin hienous piileekin pitkälti sen erilaisissa 

kansainvälistymisen vaihtoehdoissa: intensiiviviikko voidaan toteuttaa kansainvälis-

tymisen välineenä ulkomailla tai kotikansainvälistymisen välineenä koti-Suomessa. 

4.1 Business Weekin synty 

Taloushallinnon lehtori belgialaisesta korkeakoulusta aloitti vuoden 1990-luvun lop-

pupuolella omien opiskelijoidensa kanssa Account Week–nimisen, viikon mittaisen 

projektin, jossa taloushallinnon opiskelijoiden oli tarkoitus keskittyä kokonaisvaltai-

seen ongelman ratkaisuun, luonnollisesti englannin kielellä. Alussa mukana oli myös 

ranskalaisen korkeakoulun opiskelijoita, sana kiiri kyseisestä projektista Satakunnan 

ammattikorkeakoulun silloiselle liiketalouden yksikön johtajalle. Hänen kiinnostut-

tua projektista, hän pyysi mukaan kahta Satakunnan ammattikorkeakoulun taloushal-

linnon lehtoria. Näin alkunsa sai Account Week-projekti, jossa Satakunnan ammatti-

korkeakoulu oli alusta asti mukana. Nimensä mukaan alkuperäisesti intensiiviviikko 

oli rakennettu vahvasti kirjanpidon ongelmien päälle, joten viikko oli suunnattu talo-

ushallinnon opiskelijoille. (Schueremans sähköposti 21.3.2014; Helkiö sähköposti 

29.3.2014.) 

 

Muutama ensimmäinen toimintavuosi toteutettiin Account Weekinä, mutta heti 

2000-luvun alkupuolella huomattiin, kuinka suosittu intensiiviviikosta oli tullut. Tä-

mä vaati uudelleen organisointia, sillä intensiiviviikosta oli tullut suosittu niin opis-

kelijoiden kuin yhteistyökorkeakoulujen keskuudessa. Intensiiviviikon nimi muutet-

tiin Business Weekiksi ja aihepohjaa laajennettiin koskemaan kaikkia taloushallin-

non osa-alueita. Alun perin kolmen yhteistyökorkeakoulun aloittama Account Week 

kasvoi useammalla yhteistyökorkeakouluilla ympäri Eurooppaa ja näin syntyi Bu-

siness Week – verkosto, Business Weekin synnyttyä ei kuitenkaan laadittu erityisiä 
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ohjenuoria tai sääntöjä, joita osallisten kuuluisi orjallisesti noudattaa. Vasta myö-

hemmin syntyivät ns. menettelytavat, jotka jokainen yhteistyökorkeakoulu on hyväk-

synyt ja allekirjoittaneet. (Shueremans sähköposti 21.3.2014; Helkiö sähköposti 

29.3.2014.) 

 

Business Week korkeakouluverkosto rakentuu tällä hetkellä eurooppalaisista yhteis-

työkorkeakouluista, joita kutsutaan partnerikorkeakouluiksi. Partnerikorkeakoulut 

löytyvät Euroopan eri maista: Suomi, Tanska, Tshekki, Portugali, Ranska, Belgia, 

Latvia, Puola, Hollanti, Saksa ja Ukraina, muodostavat tällä hetkellä voimassa ole-

van korkeakoulujen yhteistyöverkoston. Yleissääntönä on ollut, ettei maassa olisi 

yhtä useampaa yhteistyökorkeakoulua, poikkeuksellisesti muutamissa maissa toimii 

kaksi yhteistyökorkeakoulua. (Taulukko 1.) (Shueremans sähköposti 21.3.2014; hen-

kilökohtainen tiedonanto Jullenmaa 2014.) 

 

Business Weekin toiminnalle on sovittu tiettyjä sääntöjä. Kaikki yhteistyökorkeakou-

lut ovat allekirjoittaneet nämä ns. menettelytavat (Liite 1). Menettelytavat määritte-

levät, millaisista osista intensiiviviikko rakentuu, minkälaisten teemojen päälle viik-

ko rakennetaan sekä mitä yhteisiä sovittuja sääntöjä Business Week yhteistyökorkea-

koulut noudattavat. Taulukossa 1 mainittujen maiden yhteistyökorkeakoulut ovat si-

toutuneet noudattamaan näitä menettelytapoja 
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Taulukko 1. Business Week-verkoston korkeakoulut (Schueremans 25.4.2013) 

 

4.2 Business Week - konsepti 

Business Week-konsepti eli toimintamalli on syntynyt 2000-luvun alkupuolella. In-

tensiiviviikon aihepiiriä laajennettiin koskemaan koko taloushallinnon aluetta, kui-

tenkin niin että, intensiiviviikon kielenä pysyi edelleen englanti. Konsepti rakentuu 

yhden taloushallinnon teeman ympärille, joita Business Weekillä kutsutaan nimellä 

oppimistehtävä. Riippuen järjestäjätahosta, he määrittelevät, minkälaista taloushal-

linnon teemaa intensiiviviikon oppimistehtävä käsittelee. Usein mukana on aito yri-

tys, jonka ympärille ja liiketoimintaan tämä teema ja oppimistehtävä rakentuvat. 

 

Intensiiviviikon aikana opiskelijat jaetaan tiimeihin niin, ettei samassa tiimissä olisi 

montaa saman maalaista opiskelijaa. Tämän on tarkoitus luoda kansainvälinen tiimi-

työskentelypohja opiskelijoille. Jokaiselle tiimille määritellään myös ohjaavaopetta-

ja, joko oman korkeakoulun opettaja tai vieraileva opettaja. Intensiiviviikolla toteute-

Maa Korkeakoulu Intensiiviviikon teema

Belgia Katholieke Hogeschool Leuven Echo

business simulation 

banking simulation

Hollanti Rotterdam University of Applied Sciences risk management 

School of Financial Managment finance case

Latvia Banku Augustskola finance case

Portugali Instituto Politecnico de Setubal entrepreneurship

Puola Wroclaw School of Banking project management

Ranska IUT de Saint-Denis (université Paris 13)

international Eco 

simulation

Gestion des Entreprises et des Administrations communication

Saksa Fachhochschule Kaiserslautern business simulation

Suomi Satakunta University of Applied Sciences risk management 

Lahti University of Applied Sciences

Tanska IBA International Business Academy

management leadership 

in finance sector

Tshekki VSP Jihlava Vysoka ŝkola polytechnicka

VSTE Ceske Budejovice leasing

Ukraina National Mining University

business simulation 

developer
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taan coaching-menetelmää, jonka avulla on tarkoitus ohjata opiskelijoita löytämään 

itse ratkaisu oppimistehtävään. Opiskelijoille annetaan mahdollisuus konsultoida oh-

jaavaa opettajaa, jonka tehtävänä on auttaa opiskelijoita löytämään oikea ratkaisu. 

Viikon aikana on tarkoitus opiskella kansainvälisessä ympäristössä ja tiiminä pyrkiä 

kohti luovaa loppuratkaisua. Intensiiviviikko rakentuu tasapainossa opetukseen, tii-

mityöskentelyyn ja järjestettyyn vapaa-ajan ohjelmaan. Konsepti on vakiintunut tä-

hän muotoonsa ja intensiiviviikko kestää nimensä mukaan viikon. Kaikki yhteistyö-

korkeakoulut noudattavat samaa toimintamallia. (Helkiö sähköposti 29.3.2014; 

Schueremans sähköposti 21.3.2014; henkilökohtainen tiedoksianto Jullenmaa 2014.) 

 

Intensiiviviikko rakentuu taloushallinnon luennoista, valitun teeman ja oppimistehtä-

vä esittelystä, unohtamatta vapaa-ajan ohjelmaa. Konsepti vakiintui nykyiseen muo-

toonsa melko nopeasti Business Weekin synnyttyä. Satakunnan ammattikorkeakoulu 

pyrkii järjestämään oman Business Weekinsä kahden vuoden välein, sillä Suomessa 

on myös toinen korkeakoulu mukana toiminnassa. Business Week järjestetään joka 

vuosi muutamaan otteeseen jossakin päin Eurooppaa. Business Weekin toteuttami-

selle on sovittu yhteisiä sääntöjä, mutta siitä huolimatta jokaiselle korkeakoululle 

maasta riippuen on muodostunut omannäköisensä tyyli toteuttaa intensiiviviikko. 

Kuitenkin intensiiviviikon pituus on vakiintunut. Oppimistehtävän parissa työskente-

ly on määritelty kestämään maanantaista perjantaihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus 

viettää pidempi aika maassa, mutta usein viikonlopuksi ei ole järjestettyä ohjelmaa, 

tämä riippuu tietysti Business Weekin järjestäjämaasta. (Helkiö sähköposti 

29.3.2014; Schueremans sähköposti 21.3.2014; Jullenmaa henkilökohtainen tiedok-

sianto 2014.) 

4.2.1 Satakunnan ammattikorkeakoulun Business Week 

Satakunnan ammattikorkeakoulu on viimeksi järjestänyt vuonna 2013 Business 

Weekin, tällöin intensiiviviikon teemana oli riskien hallinta. Teemana riskien hallinta 

sopii ensisijaisesti taloushallinnon opiskelijoille, mutta ei poissulje muiden suuntau-

tumisvaihtoehtojen opiskelijoita. Vuonna 2013 Business Weekin yhteistyöyrityksenä 

toimi Luvata Oy, jolta saatiin intensiiviviikon oppimistehtävä opiskelijoille ratkaista-

vaksi. Vuonna 2013 Satakunnan ammattikorkeakoulussa pidetylle intensiiviviikolle 
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osallistui yhteensä 61 opiskelijaa. Heistä 31 oli Satakunnan ammattikorkeakoulun 

opiskelijoita ja loput 30 opiskelijaa tulivat Business Week-verkoston yhteistyökor-

keakouluista ympäri Eurooppaa.. Business Week järjestettiin yhteistyössä Satakun-

nan ammattikorkeakoulun opettajien sekä liiketalouden ja matkailualan opiskelijoi-

den projektina. Osallistuin intensiiviviikon järjestämiseen yhtenä opiskelijana. Toi-

min projektin budjettivastaavana. 

 

Intensiiviviikolle osallistuneille opiskelijoille lähetettiin ennakkomateriaalina tietoja 

viikolla toteutettavasta oppimistehtävästä. Vuonna 2013 helmikuun ensimmäisellä 

viikolla toteutettu intensiiviviikko avattiin Satakunnan ammattikorkeakoulun audito-

riossa. Tilaisuudessa paikalla olivat Business Weekille osallistuvat opiskelijat sekä 

opettajat. Samalla esiteltiin myös intensiiviviikon teema, oppimistehtävää tarkemmin 

sekä yhteistyöyritys, joka oli Luvata Pori Oy. Intensiiviviikon oppimistehtävä raken-

tui viikolla useasta osasta. Oppimistehtävä oli paloiteltu osiin, niin että se eteni hel-

pommasta vaikeampaan. Esittelytilaisuudessa opiskelijat jaettiin kansainvälisiin tii-

meihin ja jokaiselle tiimille määrättiin oma opettaja ohjaajaksi. Intensiiviviikon en-

simmäisenä päivänä oli tarkoitus tutustua tiimin jäseniin. Korkeakoululla vietetyn 

päivän lisäksi illalla oli yhteistä iltaohjelmaa, tällä kertaa käytiin Salomonkallion rin-

teillä viettämässä talviurheilupäivää. Ensimmäisen päivän tarkoituksena oli tuoda 

opiskelijat yhteen, jotta he voisivat tutustua toisiinsa ja oman tiiminsä jäseniin. (Sil-

ventoinen sähköposti 24.1.2014.) 

 

Viikko jatkui toisena päivänä vierailulla yhteistyöyrityksessä, jonka oli tarkoitus 

konkretisoida oppimistehtävää. Opiskelijoiden päiväohjelma rakentui tiimeissä työs-

kentelyyn sekä luentoihin. Tiimien ohjaavan opettajan tehtävänä oli auttaa opiskeli-

joita ratkaisemaan oppimistehtävää. Opiskelijoilla oli mahdollisuus tarvittaessa kon-

sultoida ohjaajaa, jos he tarvitsivat apua. Intensiiviviikolla toteutettavasta ohjausme-

netelmästä käytetään nimitystä coaching-menetelmä. Menetelmän avulla pyritään 

ohjaamaan opiskelijoita löytämään itse omat kykynsä sekä opettaa soveltamaan niitä 

käytännössä. Tarkoituksena ei ole antaa ohjattaville opiskelijoille suoraan vastauksia 

vaan ohjata heitä itse löytämään ratkaisu ohjaavan opettajan avustuksella. Toiselle 

päivälle oli suunniteltu myös yhteistä iltaohjelmaa. Business Weekille osallistuvat 

opiskelijat pitivät maittain esityksen omasta kotimaastaan Porin Opiskelijatalolla, 

Saikulla. Yhteisen illanvieton oli tarkoitus yhdistää intensiiviviikolle osallistuvaa 
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monikansallista ryhmää sekä auttaa ymmärtämään erilaisia kulttuureita. (Silventoi-

nen sähköposti 24.1.2014.) 

 

Intensiiviviikon kolmas päivä rakentui oppimistehtävän ja luentojen pariin. Satakun-

nan ammattikorkeakoululla järjestettiin lounaan jälkeen ”international cafe”, johon 

silloiset vaihto-opiskelijat sekä Business Weekille osallistuneet opiskelijat toivat 

maistettavaksi omasta maastaan erilaisia syötäviä. Tarkoituksena oli tarjota maistipa-

loja ympäri maailmaa. Lisäksi illaksi oli vapaamuotoista ohjelmaa, johon sai osallis-

tua halutessaan. (Silventoinen sähköposti 24.1.2014.) Satakunnan ammattikorkea-

koulun tutor-opiskelijat olivat järjestäneet porilaiseen yökerhoon ”haalaribileet” 

opiskelijoille, jonne kaikki Business Weekille osallistuvat olivat oikeutettuja osallis-

tumaan. Opiskelijakulttuurin kokeminen ulkomaalaisille oli hieno kokemus. Jälkeen-

päin tuli palautetta, jonka mukaan suomalaisten opiskelijoiden haalaripukeutuminen 

oli aivan uusi asia ulkomailta tulleille opiskelijoille. 

 

Neljäntenä päivänä oppimistehtävä oli saatu päätökseensä. Opiskelijat pitivät tiimeit-

täin esityksen omasta työstään ja ratkaisusta auditoriossa. Oppimistehtävän ratkaisu 

muodostui oppimistehtävien osista, joita tiimit olivat ratkaisseet. Loppuesityksenä oli 

raportti, johon oli koottu kaikki osat yhteen. Paikalla olivat kuuntelemassa yhteis-

työyrityksen edustaja, opettajat sekä muut opiskelijat. Esitysten avulla nähtiin millai-

siin luoviin ratkaisuihin kukin tiimi oli osaltaan päätynyt. Opettajat ja yhteistyöyri-

tyksen edustaja arvioivat tiimien pitämät esitykset. Illalle oli suunniteltu myös yhteis-

tä ohjelmaa. Intensiiviviikolle osallistuneiden kanssa käytiin katsomassa porilaisen 

jääkiekkojoukkueen, Ässien, jääkiekkopeli Isomäen jäähallissa. (Silventoinen sähkö-

posti 24.1.2014.) Ulkomailta tulleiden opiskelijoiden mielestä tämä oli ainutlaatuinen 

kokemus. Jääkiekkopeli mahdollisti heille paikallisen kulttuurin kokemisen sekä ai-

nutlaatuisen kokemuksen. 

 

Intensiiviviikon viimeisenä päivänä oli Business Weekin sulkeminen. Intensiivivii-

kon arvioiduista ratkaisuesityksistä paras palkittiin sulkemistilaisuudessa Porin 

Kauppaseura Ry:n myöntämällä rahapalkinnolla. Samassa tilaisuudessa opiskelijoille 

jaettiin myös todistukset Business Weekille osallistumisesta. (Silventoinen sähköpos-

ti 24.1.2013.) Intensiiviviikko on rakennettu ohjelmaltaan tiiviiksi. Viikon aikana 

pyritään tarjoamaan opiskelijoille laaja paketti, joka pitää sisällään opiskelua kan-
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sainvälisessä ympäristössä, mahdollisuuden kansainvälistyä sekä tutustua uusiin ih-

misiin. Riippuu pitkälti opiskelijasta itsestään, haluaako hän ottaa viikosta kaiken 

mahdollisen irti vai ei. 

4.2.2 Business Week ulkomailla 

Intensiiviviikon toiminta on niin vakiintunut, että samaa toimintamallia toteutetaan 

myös ulkomailla yhteistyökorkeakouluissa. Ulkomailla toteuttavan Business Weekin 

osallistuvat opiskelijat tosin pääsevät tutustumaan lähemmin maan kulttuuriin, toi-

mintatapoihin, opiskeluun sekä talouselämään. 

 

Olen ottanut osaa Belgiassa järjestettyyn Business Weekiin vuoden 2011 loppupuo-

lella. Vastaanottavana korkeakouluna oli KH-Leuven (Katholieke Hogeschool Leu-

ven). Satakunnan ammattikorkeakoulusta opiskelijoita lähti Business Weekille viisi 

opiskelijaa yhden vastuuopettajan kanssa, kuten menettelytavoissa on sovittu (Liite 

1). Belgiassa toteutetulle Business Weekille osallistui yhteensä 120 opiskelijaa. 

(Groepsindeling Business Week 2011–2012.) Ennakkomateriaalina opiskelijat saivat 

Business Weekillä toteutettavan oppimistehtävän. Intensiiviviikko käsitteli yrityspe-

liä (Ecoman), jossa pyrittiin ennakoimaan markkinoita taloudellisen informaation 

perusteella. Yrityspelissä mukana oli myös oikea paikallinen yritys, johon pelattava 

yrityspeli pohjautui. (Jullenmaa sähköposti 7.5.2014.) 

 

Business Week aloitettiin Belgiassa jo edeltävänä viikonloppuna joidenkin maiden 

opiskelijoiden kesken hostellissa yhteisellä iltapalalla, minne myös ulkomailta tule-

vat opiskelijat majoittuivat intensiiviviikon ajaksi. Opiskelijaryhmä kävi vierailemas-

sa Brügge nimisessä kaupungissa paikallisten opiskelijoiden kanssa järjestetyllä ret-

kellä. Virallisesti Business Week avattiin maanantaina, jolloin korkeakoulussa oli 

kaikki Business Weekille osallistuvat paikalla. Avajaisissa jaettiin opiskelijat kan-

sainvälisiin tiimeihin, joissa työskenneltiin oppimistehtävän parissa. Samassa ava-

jaistilaisuudessa kaikki maat esittelivät oman opiskelijaryhmänsä kanssa oman koti-

maansa ja kotikorkeakoulun. Avajaisten jälkeen pidettiin yhteinen tilaisuus, johon 

kaikki osallistuvat maat olivat tuoneet paikallisia syömisiä tai juomisia muiden mais-

televaksi. Tilaisuudessa oli rento ilmapiiri ja opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua 
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muiden maiden ruokakulttuureihin. Tilaisuuden tarkoitus oli luoda sellainen ilmapii-

ri, jossa voisi helposti lähestyä muita opiskelijoita ja tutustua paremmin oman kan-

sainvälisen tiiminsä jäseniin, joiden kanssa työskentelisi loppuviikon oppimistehtä-

vän parissa. (Jullenmaa sähköposti 7.5.2014.) 

 

Intensiiviviikon ohjelma rakentui seuraavana päivänä yrityspelin pelaamisella. Käy-

tännössä yrityspelin pelaaminen tarkoitti sitä, että tiimien vastuuopettaja antoi en-

nakkotietoja mahdollisista markkinamuutoksista ja tiimin vastuulle jäi päätettäväksi 

millaisia taloudellisia päätöksiä eri tiimit tekevät muuttuvien markkinoiden edessä. 

Tiimin vastuuopettaja toimi myös ohjaavana opettajana, jota pystyi konsultoimaan, 

jos tiimi tarvitsi apua oppimistehtävän parissa. Paikalliset opiskelijat olivat suunnitel-

leet myös ohjelmaa opiskelijoille. Business Weekille osallistunut opiskelijajoukko 

kävi luistelemassa paikallisessa jäähallissa. (Jullenmaa sähköposti 7.5.2014.) Alku 

viikon tiiviin ohjelman oli tarkoitus madaltaa kynnystä tutustua intensiiviviikolle 

osallistuneisiin opiskelijoihin. 

 

Seuraava päivä koostui yrityspelin pelaamisesta ja markkinatilanne infoista, joita oh-

jaavat opettajat pitivät, välillä aina yllättäenkin. Vapaa-ajalle oli suunniteltu myös 

paikallisen kulttuurin kokemista. Joulumarkkinat ovat Belgiassa iso tapahtuma ennen 

joulua ja osa paikallista kulttuuria. Opiskelijat pääsivät vierailemaan joulumarkki-

noilla, maistellen paikallisia syötäviä ja juotavia. Samalla reissulla tehtiin vierailu 

belgialaiseen oluttehtaaseen, jossa oli mahdollisuus päästä näkemään oluen valmistus 

sekä maistamaan paikallisia oluita. Vierailu oli osa belgialaista kulttuuria, sillä se on 

kuuluisa oluistaan. Samalla opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä tutustumaan paikal-

liseen yritykseen, tilaisuudessa puhui yrityksen henkilökuntaa ja kertoi yrityksen his-

toriasta ja taloudellisesta tilanteesta. (Jullenmaa sähköposti 7.5.2014.) 

 

Intensiiviviikon aikana pelattavasta yrityspelistä jokainen tiimi piti oman esityksensä 

viikon toiseksi viimeisenä päivänä. Jokaisen tiimin oli tarkoitus käydä läpi esitykses-

sä yrityspelissä tehdyt päätökset sekä perustella ne, miksi kyseisiin ratkaisuihin pää-

dyttiin. Paikalla oli kuuntelemassa ohjaavaopettaja sekä yrityksen edusta. Heille jäi 

päätettäväksi paras ja luovin tiimi, joka palkittaisiin Business Weekin sulkemistilai-

suudessa. Vastaanottava korkeakoulu oli järjestänyt Business Weekille osallistuville 

opiskelijoille ja opettajille illallisen, joka pidettiin samana päivänä. (Jullenmaa säh-
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köposti 7.5.2014.) Tilaisuuden jälkeen oli mahdollisuus lähteä tutustumaan paikalli-

seen opiskelijakulttuuriin. Paikallisen opiskelijakulttuurin kokeminen toi uusia ko-

kemuksia, sillä Belgiassa opiskelijakulttuuri ei ole lähelläkään suomalaisten opiskeli-

joiden kulttuuria opiskelijaelämästä. 

 

Intensiiviviikon sulkemistilaisuus oli perjantaina. Viimeisenä päivänä palkittiin paras 

tiimi yrityspelin pelaamisessa. Tilaisuudessa jaettiin myös todistukset Business Wee-

kille osallistumisesta. (Jullenmaa sähköposti 7.5.2014.) 

 

Intensiiviviikko ulkomailla antoi opiskelijoille mahdollisuuden kokea lähemmin pai-

kallisen kulttuurin sekä kansainvälisen oppimisympäristön, joka toi mukanaan uusia 

tuttavuuksia ympäri Eurooppaa. Viikossa ehti nähdä ja kokea monenlaisia asioita 

paikallisesta korkeakoulukulttuurista, opiskelusta, talouselämästä sekä kulttuurista 

yleensä. Viikon aikana opiskelijat vaihtoivat kokemuksiaan, esimerkiksi opiskelemi-

nen Belgiassa oli haasteellisempaa kuin Suomessa. Business Weekin kokeminen ul-

komailla toi paljon uusia kokemuksia, joita ei olisi saanut Suomessa järjestettävältä 

intensiiviviikolta. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Kyseessä on tutkimuksellinen opinnäytetyö. Opinnäyteyö on toteutettu laadullisin eli 

kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkimukselliselle opinnäyteyölle ominaista on 

todellisen elämän kuvaaminen, on huomioitava, ettei todellisuus ole yksinkertainen. 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään huomioimaan ja tutkimaan ongelmaa mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti. Tutkijan on huomioitava, että tapahtumia ei voi pirstoa 

pieniin osiin, vaan on ymmärrettävä, että tapahtumat vaikuttavat toinen toisiinsa. 

Ominaista on myös se, että tutkija ei voi saavuttaa objektiivisuutta täysin, varsinkaan 

tässä kontekstissa, koska opinnäytetyön tekijä on ottanut osaa Business Weekiin ul-

komailla ja toiminut Suomessa sen järjestäjätiimissä. Toisaalta tämä auttaa lähesty-

mään tutkittavaa asiaa paremmin, sillä kyseinen intensiiviviikko on koettu kahdella 

eri tavalla. Tutkimuksen tekemiselle vahvasti ominaista on myös se, että tutkimus-

suunnitelma muovautuu tutkimuksen edetessä. (Hirsijärvi ym. 2007, 156–162). 

 

Tutkimuksellista opinnäytetyötä toteuttaessa on huomioitava, että tutkimusaineistoa 

voidaan kerätä monella eri tavalla, riippuen työn tarkoituksesta. Tässä opinnäyteyö-

työssä on tarkoitus kerätä tietoa opiskelijoiden näkökulmasta Business Weekista. 

Näin ollen tämä rajaa tutkimusmenetelmiä sekä tutkittavia kohteita. Pääasiassa ai-

neistoa kerättiin laadullisin menetelmin opiskelijoilta, jotka ovat osallistuneet Bu-

siness Weekille joko Suomessa tai ulkomailla. Työ on sinällään haastava toteuttaa, 

sillä kyseisestä aiheesta ei löytynyt aikaisempia tutkimuksia, mikä puolestaan tekee 

opinnäytetyöstä suppeamman. Aineiston hankinnassa käytän apuna erilaisia kirjalli-

suus- ja verkkolähteitä kansainvälistymisestä, jotka antavat työlle peruspohjaa, jonka 

päälle rakennan opinnäytetyötä. Hankin myös aineistoa Business Week järjestöön 

kuuluvilta opettajilta sekä tietysti tärkein tiedonlähde tulee olemaan itse opiskelijat, 

jotka ovat osallistuneet kyseiselle intensiiviviikolle. 

 

Tutkimustehtävä on määritelty seuraavasti: tuottaa materiaalia Business Week-

verkoston käyttöön sekä selvittää saavatko opiskelijat lisäarvoa intensiiviviikosta ja 

samalla selvittää opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä kansainvälisyydestä. 

Nämä kysymykset ohjaavat opinnäytetyötäni, muodostaen työn punaisen langan. Py-

rin työlläni vastaamaan kysymykseen, hyötyvätkö opiskelijat kyseisestä intensiivi-

viikosta, ja millaisia ajatuksia nousee esiin kansainvälisyydestä. 
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Lähdekirjallisuutta aiheesta löytyy niukasti, joten lähdekirjallisuus on pitkälti teoriaa 

kansainvälistymisestä, sen eri muodoista ja hyödyistä. Business Week verkostoa 

hyödyntäen, haastattelen myös yhtä perustajajäsenistä, jolta saan tärkeää tietoa koko 

Business Week verkoston syntymisestä ja kehittymisestä. Kyseistä intensiiviviikkoa 

ei ole aikaisemmin tutkittu, joten tästä ei löytynyt aikaisempia tutkimuksia. Aikai-

sempia tutkimuksia koetin hakea sekä suomen- että englanninkielellä, joihin sisältyi-

si Business Week. Mikäli olisin laajentanut hakua koskemaan ”case study”-opiskelua 

tai -projekteja, tai kansainvälisyyttä yleisesti, olisi aineistoa varmasti löytynyt. Tosin 

hakukriteereiltään ne eivät olisi sopineet lähdekirjallisuudeksi tähän opinnäytetyö-

hön.Ennen haastatteluiden aloittamista tein itselleni kysymyslomakkeen (Liite 2), 

johon keräsin itselleni apukysymyksiä, joilla voin toteuttaa haastattelua. Puolistruk-

turoitu haastattelu pitää sisällään valmiita vastausvaihtoehtoja ja kuitenkin kysymyk-

sen jälkeen on tilaa avoimelle kysymykselle. Päätin kysymysten koskevan ensin kan-

sainvälisyyttä ja sitten kohdistuvan tarkemmin Business Weekiin. Tämänlaiselle 

haastattelulle on tyypillistä, että kaikille haastateltaville esitetään samat tai likipitäen 

samat kysymykset. Joidenkin määritelmien mukaan puolistrukturoidussakin haastat-

telussa – kuten teemahaastattelussa – voidaan vaihdella kysymysten järjestystä. Täy-

sin yhtenäistä määritystä osittain strukturoitujen haastattelujen toteutuksesta ei ole 

olemassa. Osittain järjestelty ja osittain avoin haastattelu sijoittuu formaaliudessaan 

täysin strukturoidun lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välille. (Hirsijärvi ym. 

2007 194; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyössä käytetään laadullisia tiedonkeruumenetelmiä. Tarkoituksena on 

tuottaa materiaalia, jonka avulla pystyn purkamaan tutkimustehtävää. Koska opin-

näyteyön lähtökohtana on opiskelijoiden näkökulma, tämä rajasi tutkittavia, keneltä 

aineistoa kerätään. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole relevanttia tutkittavien määrä, 

vaan laadullinen tutkimus perustuu kerätyn tiedon laatuun. Tutkijan käyttämä aika 

tutkimuksen tekemiseen on rajallinen, joten ajankäytöllinen näkökulma on huomioi-

tava tutkimusta tehtäessä. (Hirsijärvi ym. 2007, 172.) 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelun, jonka kohdistin haastattelut oman 

harkintani mukaan Business Weekiin osallistuneisiin opiskelijoihin ja opettajiin. 
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Haastateltavia valitessa, painotin ajankäyttöön sekä siihen, että aineisto olisi mahdol-

lisimman laadukasta. Päädyin haastateltaviin oman harkintani mukaan, sillä näin pys-

tyin etukäteen valmistautumaan paremmin. Haastateltavilla on kaikilla Business 

Week kokemusta joko ulkomailla osallistuneena tai kotimaassa osallistuneena. Pidän 

relevanttina sitä, että laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien määrä ei ratkaise, vaan 

saadun tiedon laatu. Näin päätin haastatella kahta opiskelijaa ja yhtä opettajaa. Kol-

me huolellisesti toteutettua haastattelua tuottavat enemmän aineistoa, kuin kiireellä 

toteutetut haastattelut suuremmalle joukolle. Halusin syvyyttä opinnäyteyöhön haas-

tattelemalla myös opettajaa. Haastattelut nauhoitetaan.  

5.2 Aineiston kerääminen 

Aineistoa keräsin lopulta strukturoidun ja teemahaastattelun välimuodolla. Haastatte-

lu on usein kvalitatiivisissa tutkimuksissa päämenetelmä, sen avulla saadaan sijoitet-

tua haastateltavan puheet laajempaan kontekstiin, sekä haastateltavalle annetaan 

mahdollisimman vapaa mahdollisuus tuoda muita haastattelun ulkopuolisia asioita 

esille, kuitenkin aiheessa pysyen. Teemahaastatteluna toteutettu haastattelu pyörii 

tiettyjen teemojen ympärillä, tässä kansainvälisyyden ja Business Weekin. Tarkoi-

tuksena on etsiä vastauksia ja kokemuksia, niistä saatavaan mahdolliseen lisäarvoon. 

Käytin haastatteluissa apuna myös puolistrukturoitua kysymyslomaketta, johon oli 

valmiiksi kirjoitettu muutamia kysymyksiä ja annettu niille valmiit vastausvaihtoeh-

dot. Kysymysten esittämisjärjestyksen määräsin kuitenkin itse. Tämän lomakkeen oli 

tarkoitus tukea haastattelijaa ja antaa ns. suuntaa haastatteluille. (Hirsijärvi ym. 2007, 

199–206.) 

 

Haastattelut äänitettiin, jolloin pääsin myöhemmin purkamaan ne kirjalliseen muo-

toon. Lisähaasteen yhdelle haastattelulle toi ennalta sovitun haastateltavan lääkärin 

määräämä pitkä puhekielto, jolloin jouduin siirtämään haastattelua. Puhekielto kui-

tenkin jatkui lääkärin määräyksestä, joten joudun valitsemaan toisen keinon, jolla 

saisin hänen ajatuksensa kuuluviin. Näin päädyin turvautumaan yhden opiskelijan 

kanssa sähköpostiviestien vaihtoon. Tämän toteutin niin, että lähetin hänelle lähes 

samat kysymykset, joita olin muilta haastateltavilta kysynyt. Kyseessä ei ollut vain 

yhden sähkönpostin lähettäminen vaan viestittelimme useamman kerran ja tein tar-
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kentavia kysymyksiä ja annoin vapaata tilaa, kertoa teemasta myös ohi kysymysten. 

Päätin toteuttaa tämän sähköpostilla, sillä ajankäytöllisesti olisi ollut haastavaa siirtää 

haastattelua useaan otteeseen. 

 

Aineiston keräämisen kannalta koin tärkeäksi myös yhden perustajajäsen kanssa 

käymät sähköpostiviestit sekä muutaman puhelun, jonka hänen kanssaan kävin. Ku-

ten jo aikaisemmin mainitsin, Business Weekistä itsestään löytyy hyvin niukasti tie-

toa, joten koin, että hänen tietonsa on tärkeää ja luotettavaa, sillä hän on ollut muka-

na Business Weekin alusta alkaen. Tämä aineisto oli erittäin arvokasta kerrottaessa 

Business Weekistä itsestään ja sen eri vaiheista ja toimintamallista. 

5.3 Haastattelujen litterointi 

Aineistonkeruussa käytin apuna tallentavaa nauhuria, jolle haastattelut taltioitiin. 

Haastattelun tallentaminen ei sinällään riitä, vaan se on purettava auki kirjalliseen 

muotoon eli litteroitava. Litterointi on suoritettava ennen kuin haastattelua puretaan 

tekstin sisälle ja sitä ryhdytään analysoimaan. Aineiston litterointia voi suorittaa mo-

nin tavoin, litteroinnin tavan määrittää se, mitä aiotaan tutkia ja mikä on relevanttia. 

Tässä opinnäytetyössä tärkeää oli asiasisältö. (Hirsijärvi ym. 2007, 217.) 

 

Suoritin litteroinnin, käyttäen peruslitteroinnin tasoa, jolla on tarkoitus litteroida pu-

he sanatarkasti puhekieltä noudattaen, mutta siitä jätetään pois täytesanat (esim. tota, 

niinku), toistot, keskenjäävät tavut ja yksittäiset äännähdykset. Myös selvästi kon-

tekstiin liittymätön puhe voidaan harkitusti jättää litteroimatta. (Yhteiskuntatieteelli-

nen tietoarkisto, 2014.) Aineiston litterointi ei sinällään ole analysointia. vaan esityö-

vaihe, ennen kuin aineistoa voi lähteä tarkemmin analysoimaan. 

 

Haastattelut kestivät noin 20–35 minuuttia, ajallisesti tuo ei ole pitkä aika, mutta 

haastattelujen teemoja ei ollut monta, joten uskon ajallisesti tuon riittävän. 
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6 ANALYSOINTI 

Opinnäytetyön johtopäätökset perustuvat aineiston analyysin, tämä osio määrittää 

myös kuinka hyvin aineiston keruu on onnistunut, ja onko tietoa kerätty tutkimuksel-

le asetettuihin tavoitteisiin. Opinnäytetyön tavoitteiksi oli asetettu seuraavat tutki-

muskysymykset: 

 1.) Millaisia ajatuksia nousee esiin kansainvälisyydestä? 

 2.) Millaisena opiskelijat kokivat Business Weekin? 

 3.) Kokivatko opiskelijat saavansa lisäarvoa intensiiviviikosta? 

 4.) Millaisia asioita koettiin lisäarvoksi? 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään monissa eri vaiheissa, erilaisin 

menetelmin, jolloin analyysi ei ole vain yksi osa tutkimusprosessia, vaan aineistoa 

analysoidaan ja kerätään osittain päällekkäin. Hirsijärvi ym. määrittelevät tutkimus-

otteen induktiiviseksi, jolloin yksittäisistä havainnoista päädytään yleisiin merkityk-

siin. Laadullinen tutkimusprosessi lähtee liikkeelle empiirisistä havainnoista – tässä 

tutkimuksessa haastatteluaineistosta –, havaintomateriaalista on tarkoitus nostaa esiin 

tutkimuskysymysten valossa esiin nousseita teemoja, jotka on tarkoitus muotoilla 

tulkittavaan muotoonsa. Laadullisen tutkimuksen analyysivaihe etenee usein seuraa-

van rungon mukaan: tutkimuskysymykset ohjaavat mitä etsitään aineistosta, aineistoa 

käydään läpi useaan otteeseen, merkitään kiinnostavia asioita, kerätään merkityt asiat 

yhteen ja erilleen muusta aineistosta, nämä asiat luokitellaan, teemoitellaan tai tyypi-

tellään, kirjoitetaan yhteenveto. Tutkijan on viimeistään tässä yhteydessä päätettävä, 

etsiikö aineistosta yhtäläisyyksiä vai eroavuuksia. Analyysillä on tarkoitus luoda sa-

nallinen ja selkeä kuvaus ilmiöstä, jota tutkimuksessa tutkitaan. (Hirsijärvi ym. 2007, 

218–220; Sarjajärvi & Tuomi 2009, 92–93.) 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on olemassa useita erilaisia analyysimenetelmiä, riip-

puen tutkimuksen tavoitteesta ja kontekstista. Tutkijan on itse määriteltävä millainen 

analyysityökalu soveltuu parhaiten kyseiseen tutkimukseen. Laadullisen aineiston 

perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Tämä on yksittäinen metodi, mutta 

toimii myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin ana-

lyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysilla on tarkoitus järjestää aineisto tiiviiseen ja 

selkeään muotoon, kadottamatta aineiston oleellista informaatiota. Laadullisen ai-
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neiston tavoite on muodostaa hajanaisesta aineistosta selkeitä ja yhtenäisiä informaa-

tioita. (Hirsijärvi ym. 2007, 260; Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–92, 108.)  

6.1 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysiin on erilaisia lähestymistapoja, joista valitaan tutkimukseen parhai-

ten soveltuva analyysimenetelmä. Tässä tutkimuksessa paras lähestymistapa sisäl-

lönanalyysiin oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Valitsin aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin, sillä tutkittavasta ilmiöstä ei löytynyt selkeää teoriaa, joten havainnoin-

ti ja johtopäätökset perustuvat aineistoon, jonka keräsin tutkimusta varten.  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ei perustu valmiiseen teoriaan, vaan tutkimusai-

neistosta on tarkoitus edetä kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. 

Karkeasti aineistolähtöinen sisällönanalyysi muodostaa kolme vaihetta: 1) aineiston 

pelkistäminen, redusointi, 2) aineiston ryhmittely, klusterointi ja 3) teoreettisten kä-

sitteiden luominen aineisosta, abstrahointi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108. 112.)  Ai-

neistolähtöinen sisällönanalyysi etenee Tuomen ja Sarajärven (2009, 109) mukaan 

seuraavasti: 

 

1. Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanalta 

2. Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

3. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 

4. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 

5. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 

6. Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 

7. Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä 

 

Tässä tutkimuksessa aineistolähtöinen sisällönanalyysi toteutettiin edellä mainitulla 

tavalla. Kirjalliseen muotoon muutettuja haastatteluita käytiin läpi useaan otteeseen. 

Haastatteluista etsittiin tutkimuskysymysten perusteella ilmauksia, joita haastatelta-

vat olivat haastatteluissa kertoneet, nämä alkuperäisilmaukset alleviivattiin ja kerät-

tiin Excel-taulukkoon. Taulukkoon keräämistä helpotti jokaiselle haastateltavalle an-

nettu oma tunnus ”H” sekä numero, joka kertoi kuinka mones haastateltava on ollut. 
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Alkuperäisilmaukset ovat sanatarkasti lainattuja. Alkuperäisilmauksista muodostet-

tiin pelkistettyjä ilmauksia, menettämättä alkuperäisilmauksen sisältöä. Näistä pelkis-

tetyistä ilmauksista muodostettiin alaluokkia yhdistävien ja erovaisuuksien mukaan. 

Muodostuneista alaluokista yhdistettiin yläluokkia. 

6.2 Aineistolähtöisen sisällönanalyysin haasteet 

Aineiston käsittelyssä alkuperäisilmauksista nousi esiin sellaisia tapauksia, joissa al-

kuperäisilmauksesta muodostui useampi pelkistetty ilmaus. Näin ollen alkuperäisil-

mauksia piti pilkkoa pienempiin osiin, että saisin koottua kaikki tutkimuksen kannal-

ta tärkeät asiat analyysia varten. Tämän vuoksi alkuperäisilmauksissa on paljon vain 

osia lauseesta. Lauseen osan puuttuminen on merkitty seuraavasti ”(--)”. Pitkien vas-

tausten vuoksi, alkuperäisilmauksissa on useita katkelmia aineistosta. Olen harkitusti 

jättänyt ulkopuolelle sellaiset lauseen osat, jotka eivät pitäneet tutkimuksen kannalta 

sisällään tärkeää tietoa asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Haasteita tuli myös alaluokkien muodostamisessa, sillä pelkistetty ilmaus olisi sopi-

nut useampaan alaluokkaan. Alaluokat muodostuivat lopuksi tutkimuksen kannalta 

tärkeiden asioiden ympärille, ja tutkimuskysymykset ohjasivat alaluokkien muodos-

tamista. Kokosin esimerkkejä hankalista alkuperäisilmauksista: 

 

"Kun toimitaan kansainvälisissä ryhmissä, moni varmaan saa kanssa 

varmuutta yhteistyön tekemiseen erilaisten ihmisten kanssa." (H2) 

 

Virkkeen sisältä nousi esiin muutama erilainen teema: vuorovaikutus kansainvälises-

sä ympäristössä sekä itsevarmuuden kasvaminen, virke sinällään kuitenkin pitää si-

sällään kansainvälisessä ympäristössä työskentelyn valmiudet. Alaluokan muodos-

taminen oli hankalaa, sillä se olisi sopinut useampaan alaluokkaan. Kuitenkin tutki-

muksen kannalta koin lauseen olevan pelkistetyssä muodossaan: varmuus kansainvä-

lisessä ympäristössä työskentelyyn. Toisaalta taas seuraava alkuperäisilmaus piti si-

sällään eri alaluokkiin kuuluvia teemoja sisällään. 
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"Eli se rohkasee opiskelijaa käyttää kieltä ja tajuu sen et enhän mä nyt 

niin surkee siin kieles oo ja puhumalla kehittyy." (H3) 

 

Virkkeessä kerrotaan opiskelijan rohkaistuvan käyttämään vierasta kieltä ja samalla 

todetaan, että opiskelija tajuaa, ettei olekaan huono vieraalla kielellä kommunikoin-

nissa. Virke pitää sisällään aivan eri alaluokkiin sijoittuvia teemoja. Opiskelijan roh-

kaistuminen käyttämään vierasta kieltä, minkä käytöstä hän kokee epävarmuutta, 

voitaisiin pelkistää pelkojen voittamiseen tai rohkaistumiseen. Kuitenkin virkkeessä 

todetaan, että puhumalla kehittää vierasta kieltä, näin ollen tämä voitaisiin myös tul-

kita vieraan kielen kehittymiseksi. Tulkitsin tämän lopulta rohkaistumisena vieraan 

kielen käyttöön, sillä se pitää tavallaan molemmat teemat sisällään. Tärkeämpänä 

virkkeestä nousi esiin kielellinen teema, jonka avulla päädyin kyseiseen ratkaisuun. 

Kolmantena haasteena yhdessä virkkeessä oli paljon asiaa, vaikka virke itsessään oli 

lyhyt. Sitä ei voinut katkoa osiin, jolloin siitä olisi voinut ottaa monta teemaa talteen. 

 

"Semmonen rohkaistuminen ja itsevarmuuden lisääntyminen sehän hei-

jastuu ihmisen koko elämään." (H1) 

 

Tämän virkkeen sisältä nousi monta tärkeää teemaa esiin. Samassa virkkeessä tode-

taan rohkaistuminen ja itsevarmuuden lisääntyminen ja lopuksi todetaan, miten nämä 

heijastuvat koko elämään. Hankalan lauseesta teki se, vaikka kysymys on omasta 

minäkuvan käsityksestä, samalla siinä viitataan koko elämään ja ajallisesti myös tu-

levaisuuteen. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Aineistolähtöisen analyysin jälkeen muodostui selkeä Excel-taulukko, johon oli koot-

tu pelkistettyjen ilmausten avulla ala- ja yläluokat. Pelkistetyistä ilmauksista muo-

dostui lopulta yhdeksän alaluokkaa ja niistä muodostui neljä yläluokkaa. Kuten alla 

olevista taulukoista näkyy (taulukot 2-4), aineiston pienestä koosta huolimatta esiin 

nousi merkittäviä asioita. Opinnäytetyön tutkimuksen tulokset siis perustuvat haaste-

luaineiston sisällönanalyysiin. Haastatteluaineisto rakentui haastateltavien henkilö-

kohtaisista kokemuksista kansainvälisyydestä sekä Business Weekin tuomista koke-

muksista. Aineistosta nousi esiin analyysin avulla myös sellaisia asioita, joihin tutki-

jana en ollut valmistautunut tutkimuksen alkaessa. Esimeriksi haastatteluista nousi 

vahvasti esille kansainvälisyyden merkitys työelämässä, jonka vuoksi koin, että tämä 

on huomioitava myös tutkimuksen tuloksissa.  

 

Taulukko 2: Analyysin eteneminen pelkistetyistä ilmauksista yläluokkiin 

 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA

Opintosuorite merkintä Opintopisteet Ammatillinen koulutus

Opintosuorite merkintä

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA

Tulevaisuus työelämässä Kansainvälinen 

työympäristö 

tulevaisuudessa

Tulevaisuuden näkymät 

työelämässä

Tulevaisuuden näkymät

Valmius työskentelyyn 

kansainvälisessä 

työympäristössä

Rohkaistuminen 

kansainväliseen työhön

Työskentely 

kansainvälisessä 

ympäristössä

Kansainvälinen valmius

Varmuus kansainvälisessä 

ympäristössä työskentelyyn
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Taulukko 3: Analyysin eteneminen pelkistetyistä ilmauksista yläluokkiin 

 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA

Rohkaistuminen kielen 

käyttöön

Itsevarmuuden 

kasvaminen

Itsensä kehittäminen

Itseluottamuksen kasvu

Uskaltatuminen uusiin 

haasteisiin

Itsevarmuuden 

lisääntyminen

Pärjäämisen tunteen 

kokeminen

Minä-kuvan muuttuminen

Voimaantuminen

Itsevarmuuden kasvaminen

Minäkuvan muuttuminen

Kielellisten valmiuksen 

kasvaminen

Kielellinen kehittyminen

Rohkaistuminen vieraan 

kielen käyttöön

Kielellinen kehittyminen

Kielen käyttämisen pelkojen 

voittaminen

Vieraan kielen käyttämisen 

varmuus

Kielen parantaminen

Rohkaistuminen 

kommunikointiin vieraalla 

kielellä

Rohkaistuminen 

opiskelijavaihtoon

Opiskelijavaihtoon 

lähtemisen kynnyksen 

madaltuminen

Uskatautuminen 

opiskelijavaihtoon

Kansainvälistymisen 

vaikutus vaihtoon 

lähtemisessä

Pärjäämisen tunteet
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Taulukko 4: Analyysin eteneminen pelkistetyistä ilmauksista yläluokkiin 

 

 

Ala- ja yläluokkien ei ollut tarkoitus vastata suoraan tutkimuskysymyksiin, vaan aut-

taa ymmärtämään suoritettua analyysia. Alaluokat ja yläluokat järjestelivät haastatte-

luaineiston selkeämpään muotoon, jossa yksittäisistä ilmauksista päästiin isompiin 

asiakokonaisuuksiin. Tutkimustuloksia tuleekin tarkastella alkuperäisilmausten ja 

pelkistettyjen ilmausten avulla. Tulosten tarkastelussa on myös huomioitava se, että 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA

Vieraan kulttuurin 

kokeminen

Vieraan kulttuurin 

kokeminen

Kansainvälisyyden 

tavoitteleminen

Kansainvälisyyteen 

panostaminen

Vieraan kulttuurin 

kokeminen

Kansainvälisyyteen 

rohkaistaminen

Kansainvälistymisen väylien 

tarjoaminen

Kielellinen kehittyminen Kansainvälinen 

vuorovaikutus

Kansainvälinen 

vuorovaikutus

Vuorovaikutus 

tulevaisuudessa

Kansainvälistyminen 

tiimityöskentelynä

Vuorovaikutus

Itsenäisesti toimiminen 

kansainvälisessä 

ympäristössä

Vaihdon jälkeinen aika Kansainvälisen 

ympäriston kokeminen

Kansainvälisen ympäristön 

kokeminen

Verkostoituminen Kansainvälinen 

verkostoituminen

Uusiin ihmisiin 

verkostoituminen

Kulttuurillinen kasvaminen

Verkostoituminen

Kansainvälistyminen 

korkeakoulussa

Vaihtelua opintoihin

Verkostoituminen
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yhden alaluokan sisältä saattoi löytyä vastauksia eri tutkimuskysymyksiin. Seuraa-

vaksi tässä luvussa syvennytään aineistolähtöisen analyysin tuloksiin tarkemmin.  

7.1 Kansainvälisyyden kokeminen 

Suoritetun analyysin avulla kansainvälisyydestä nousi esiin monenlaisia asioita. Si-

sällönanalyysin avulla haastatteluaineistosta nousi esille monia asioita, joilla voitiin 

vastata tutkimukselle asetettuihin kysymykseen. Kansainvälisyyden kokeminen on 

tutkittavana ilmiönä moniulotteinen, joten tuloksissa keskitytään haastatteluiden 

avulla nousseisiin ajatuksiin kansainvälisyydestä ja sen kokemisesta. Tulosten kan-

nalta, ei ollut merkitystä, oliko haastateltava opiskelija vai opettaja, sillä molempien 

ryhmien vastauksista löytyi yhdistäviä tekijöitä kansainvälisyydestä. Alla olevat 

virkkeet kuvastavat haastateltavien kokemuksia kansainvälisyydestä ja kansainväli-

sestä toiminnasta. Alkuperäisilmauksien avulla haastateltava kokee yksinkertaisim-

millaan kansainvälisyyden toiminnaksi, joka kehittää suhteita ulkomaiden suuntaan. 

Samalla kansainvälisyyden tavoitteleminen opiskeluissa pitää sisällään opintojen 

monipuolisuutta. Opintojen monipuolisuuden voitaisiin uskoa lisäävän opiskelijan 

mielekkyyttä opintoihin, joten kansainvälisten ohjelmien voitaisiin uskoa lisäävän 

opiskelijatyytyväisyyttä. Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen koetaan haasta-

teltavien mukaan kehittäväksi ja hyödylliseksi. 

 

"(--) luodaan suhteita ulkomaille." (H3) 

 

"Kansainväliset ohjelmat antaa vaihtelua opintoihi." (H2) 

 

"Tällänen kansainvälinen vuorovaikutus ja tällänen tiimityöskentely-

harjottaminen tämmösessä monikansallisporukassa (--)" (H1) 

 

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka kansainvälisyys käsitettiin. Haastatteluista nou-

si esiin kansainvälistymisen merkitys vuorovaikutuksen välineenä, vieraalla kielellä 

kommunikointi sekä vahvasti esiin nousi myös kansainvälisyyden merkitys opiskeli-

jan valmistuttua korkeakoulusta ja hänen kohdatessa työelämän haasteet. Seuraavas-

sa alkuperäisilmauksessa nostettiin opiskeltava ala sellaiseksi, jossa kansainvälisyyt-
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tä tarvitaan. Kansainvälisyyden tavoittelu tässä virkkeessä pitää sisällään vieraalla 

kielellä kommunikoinnin osaamisen. Koettiin, että liiketalouden opiskelijan tulisi 

hallita vieraalla kielellä kommunikointi. Toisaalta liiketalous alana on alati muuttuva 

ja toimii nykyisin kansainvälisellä kentällä, joten vieraalla kielellä kommunikointi on 

hallittava.  

 

"Ja kuitenkin opiskellaan sellasta alaa, että tulee helposti sellasia tilan-

teita vastaan, et pystyis käyttämään kieliä, tällänen kielipohja on tär-

keetä." (H3) 

 

Esiin nostettiin kansainvälistymiseen panostamista. Satakunnan ammattikorkeakoulu 

pyrkii tuottamaan opiskelijoille mahdollisuuksia kansainvälistyä ja kehittää vuoro-

vaikutustaitoja opiskelijana kansainvälisessä ympäristössä. Kansainvälisesti toteutet-

tavat opintojaksot tai niiden osat tuovat opiskelijan opintoihin vaihtelua, kuten aikai-

semmin todettiin. Kansainvälisyyteen panostamista pidettiin tärkeänä, sen todettiin 

jopa tavallaan lisäävän opiskelijan tietoisuutta itsestään sekä kannustavan opiskelijaa 

kohtamaan haasteita tulevaisuudessa.  

7.2 Business Weekin tuoma lisäarvo 

Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin selvittää Business Weekin opiskelijoille tuomaa 

lisäarvoa. Lisäarvo itsessään ei ole selkeä asia. Riippui pitkälti haastateltavasta, mil-

laisia asioita koettiin lisäarvoksi. Business Weekin tuomia lisäarvoja oli mielenkiin-

toista tutkia, sillä Satakunnan ammattikorkeakoulun taloushallinnon lehtorit ovat 

koonneet yhdelle muistiolle Business Weekin välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Vä-

littömiksi vaikutuksiksi on kirjattu kertyneet opintopisteet, ainutlaatuinen kokemus ja 

todistus kansainväliselle intensiiviviikolle osallistumisesta. Välillisiä vaikutuksia taas 

lehtoreiden mielestä olivat: opiskelijavaihtoon lähtevien määrä lisääntyy sekä opiske-

lijatyytyväisyys kasvaa. Omia tutkimustuloksiani oli mielenkiintoista peilata kysei-

seen muistioon. (Satakunnan ammattikorkeakoulun taloushallinnon lehtorit 2014.) 

Tuloksissa keskitytään opiskelijan näkökulmasta saavutettuun lisäarvoon. 
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Opiskelijoiden haastatteluista nousi esiin monia mielenkiintoisia asioita. Business 

Weekille osallistumisen koettiin kasvattavan itseluottamusta ja tuovan pärjäämisen 

tunteita, kun joutuu itse toimimaan osana kansainvälistä ryhmää. Mielestäni nämä 

ovat arvokkaita asioita, joilla on suuri merkitys myös opiskelijan tulevaisuudessa. 

Onnistumisen tunteet vahvistavat käsitystä minäkuvasta sekä rohkaisevat opiskelijaa 

kohtaamaan suurempia haasteita tulevaisuudessa. Seuraavat virkkeet pitävät sisällään 

moniin eri alaluokkiin kuuluvia teemoja: 

 

"Anto kyllä itsevarmuutta, varsinkin kun kaikki on samalla viivalla ja 

samassa tilanteessa." (H3) 

 

"Viikko oli hauskaa aikaa, sain uusia kavereita ja vietin heidän kans-

saan aikaa." (H2) 

 

"(--) on pakko puhua englantia, joten arat puhujat pääsevät varmaan 

hieman yli peloistaan." (H2) 

 

Virkkeistä nousi esiin selkeästi verkostoituminen ja vieraan kielen käyttö. Business 

Week verkostoon ei kuulu äidinkielenään englantia puhuvia maita, joten englannin 

kielen käytön kynnys madaltuu. Haastateltava korosti osallistujien olevan ns. samalla 

viivalla, tämän tulkitsin niin, että kansainvälisessä ryhmässä on helpompia lähteä 

verkostoitumaan ja luomaan uusia kontakteja, kun kaikki intensiiviviikolle osallistu-

neet opiskelijat ovat samassa lähtöpisteessä. Kaikilla on oma äidinkieli, mutta inten-

siiviviikolla kommunikoidaan yhdellä yhteisellä kielellä, englannilla. Kieli kehittyy, 

kun sitä joutuu käyttämään. Toisaalta taas, jos intensiiviviikolle osallistuisi äidinkie-

lenään englantia puhuvia, tätä asiaa tuskin olisi nostettu esiin. Päinvastoin, se voisi 

nostaa kynnystä lähteä verkostoitumaan tai käyttämään vierasta kieltä, jolloin tulok-

set voisivat olla hyvinkin negatiivisia, esimerkiksi opiskelijat voisivat kokea häpeän 

tai pelon tunteita, etteivät osaa puhua riittävän hyvää englantia. Sen vuoksi mielestä-

ni on huomioitava, miten opiskelijat kokevat Business Weekin rohkaisevan vieraan 

kielen käyttöön. Vieraalla kielellä kommunikointi ja siinä kehittyminen voitaisiin 

lukea myös lisäarvoksi, sillä nämä loivat opiskelijoille onnistumisen tunteita. 
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Kansainvälisyyteen panostetaan koulutustarjonnassa nykypäivänä. Samalla painote-

taan myös erilaisten kulttuurien tuntemista. Business Week tarjoaakin välineen tutus-

tua muiden maiden kulttuureihin. Haastateltavat nostivat tämän asian myös esille. 

Seuraavat virkkeet nitoutuvat yhteen kulttuurien ymmärtämisen ja kokemisen kanssa. 

 

"(--) oppii kansainvälistä käyttäytymistä, muiden maiden tapoja ja kult-

tuurieroja." (H3) 

 

"(--) ollaan ulkomailla, nähdään siinä sitä vierasta kulttuuria sekä 

päästään tutustumaan kyseisen maan koulutusjärjestelmään ihan eri 

tavalla mitä jossain luokassa." (H3) 

 

 

Käytännössä vieraiden kulttuurien tunteminen tai edes ymmärtäminen luetaan vah-

vuudeksi. Erilaisten kulttuurien tunteminen helpottaa myös verkostoitumista maiden 

rajojen yli. Toisaalta taas, erilaisen kulttuurin kokeminen antaa mahdollisuuden kur-

kistaa ulkomaalaisten koulutusjärjestelmien sisään, intensiiviviikko ehtii antamaan 

opiskelijalle maistipalan, siitä millaista koulunkäynti ulkomailla olisi. Haastateltavat 

nostivat esiin aikaisemmin mainittuja onnistumisen ja pärjäämisen tunteita, kun ne 

yhdistetään viikonmittaiseen vierailuun ulkomaalaisessa korkeakoulussa, totesivat 

haastateltavat sen madaltavan kynnystä lähteä opiskelijavaihtoon. Tämä oli myös 

yksi aikaisemmin mainittuja välillisiä vaikutuksia, joita opettajat olivat listanneet. 

Tutkimustuloksia analysoitaessa oli hieno huomata, että myös opiskelijat kokivat 

Business Weekin rohkaistavan opiskelijoita lähtemään opiskelijavaihtoon. 

 

"Tollanen viikon juttu näyttää myös millasta se koulunkäynti on siellä 

ulkomailla ja tää madaltaa sitä kynnystä lähtee just sin vaihtoon." (H3) 

 

"Yksi poika mun ryhmästä sano ainakin viikon jälkeen, että harmitti 

kauheasti kun se ei hakenut vaihtoon ja laittokin sitten ilmeisesti jälki-

hakuun paperit menemään." (H2) 

 

Mielenkiintoisin ajatus nousi esiin yhdestä haastattelusta, jossa kysyttiin suoraan, 

koitko saavasi lisäarvoa Business Weekistä, vastaus yllätti: 
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"Henkilökohtasesti BW ei sinällään tuonut mulle mitään lisäarvoa, 

mutta veikkaan että joku voi saada ainakin itseluottamusta ja innostuk-

sen kansainvälistymiseen." (H2) 

 

Vastaus herätti monenlaisia kysymyksiä, päällimmäisenä kuitenkin: miksi haastatel-

tava oli kuitenkin osallistunut Business Weekille? Lisäarvon selvittäminen sinällään 

on hankalaa, onko esimerkiksi haastateltava ymmärtänyt kysymyksen niin kuin haas-

tattelija oli tarkoittanut? Tietääkö haastateltava mitä tarkoitetaan lisäarvolla? Haasta-

teltava oli aikaisemmin ollut jo opiskelijavaihdossa ja haastatteluissa hän kertoi 

myös, että vaaditut opintopisteetkin olivat jo suoritettuna. Näin ollen aikaisemmin 

mainitut rohkaistuminen vaihtoon tai opintopisteiden kerääminen eivät tuottaneet 

kyseiselle opiskelijalle lisäarvoa. Business Weekille osallistuminen kuitenkin kertoo 

intensiiviviikon suosiosta. Vaikka haastateltava kieltää, ettei saanut lisäarvoa osallis-

tumisesta, tulin toiseen tulokseen. Ehkä haastateltava ei ajatellut lisäarvoa, osallistu-

essaan intensiiviviikolle. Intensiiviviikko oli haastattelun mukaan mukavaa aikaa, 

jossa pääsi tutustumaan uusiin ihmisiin ja verkostoitumaan. Mielestäni tämä itses-

sään on jo lisäarvon tuottamista opiskelijalle. Uusien kontaktien luominen kansainvä-

lisessä ryhmässä ja vieraalla kielellä puhuminen kehittävät kuitenkin opiskelijaa ja 

kasvattaa hänen näkemystään ympäröivästä maailmasta. Toisaalta, opiskelija ei vält-

tämättä huomaa edes saavutettua lisäarvoa, vaan lisäarvo tulee ikään kuin huomaa-

matta kaupan päällisenä. 

7.3 Kansainvälisyyden tarve työelämässä 

Ammattikorkeakoulun tarkoitus on valmistaa opiskelija mahdollisimman hyvin koh-

taamaan tulevaisuudessa työelämän haasteet. Liiketalous alana on muuttuvaa ja ny-

kypäivänä ala toimii hyvin kansainvälisellä kentällä. Tuloksia analysoitaessa esiin 

nousi myös vahvasti työelämässä pärjääminen.  

 

"(--) alkaa tosissaa miettimää sitä et voisko joskus opiskellla tai työsken-

nellä ulkomailla tai haluuko olla sellases työssä, jossa pääsee tekemisii 

ulkomaalaisten kanssa." (H3) 
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"Ei ole varmaan olemassa enää yhtään ammattia tai työpaikkaa, jossa ei 

tapaisi ulkomaalaisia tai työskentelisi jollain asteella heidän kanssaan." 

(H2) 

 

Yllä olevat virkkeet kuvastavat opiskelijoiden olevan ajan hermoilla nykypäivän 

työmarkkinoista. Haastateltava totesi, ettei varmaan ole olemassa yhtään ammattia tai 

työpaikkaa, jossa ei joutuisi jollain tapaa käyttämään kansainvälistä osaamistaan. 

Toisaalta, kansainvälisen työympäristön hallitseminen lähtee liikkeelle esimerkiksi 

hyvästä englannin kielentaidosta. 

 

Kuten aikaisemmin käytiin läpi erilaisten kulttuurien ymmärtämisen tärkeyttä ja ver-

kostoitumista kansainvälisessä ympäristössä, mielestäni nuo edellä olevat valmenta-

vat opiskelijaa parhaalla mahdollisella tavalla kohtamaan työelämän haasteita. Lisä-

arvona näkisin, että ammattikorkeakoulu pystyy tarjoamaan yhden kansainvälistymi-

sen välineen avulla, Business Weekillä, niin laajan kokemuksen opiskelijalle, jonka 

avulla hän voi kehittää itseään tulevaisuutta varten.  
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8 POHDINTA 

Laadullisen opinnäyteyön tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden näkökulmasta 

Business Weekin tuomaa lisäarvoa sekä kokemuksia kansainvälisyydestä. Tutkimus 

toteutettiin haastattelemalla opiskelijoita, jotka olivat osallistuneet Business Weekille 

joko Suomessa tai ulkomailla. Haastatteluissa käytettiin myös puolistrukturoitua ky-

symyslomaketta. Haastatteluaineistoa analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyy-

sillä. 

 

Opinnäytetyölle oli määritelty seuraavat tutkimuskysymykset: 

 1.) Millaisia ajatuksia nousee esiin kansainvälisyydestä? 

 2.) Millaisena opiskelijat kokivat Business Weekin? 

 3.) Kokivatko opiskelijat saavansa lisäarvoa intensiiviviikosta? 

 4.) Millaisia asioita koettiin lisäarvoksi? 

 

Edellisessä luvussa esitettyjen ja perusteltujen tutkimustulosten valossa voidaan to-

deta, että tutkimukselle laadittuihin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Tutki-

muksesta saadut tulokset vastasivat esitettyihin tutkimuskysymyksiin, mitä voidaan 

pitää yhtenä saavutuksena. 

 

Opinnäytetyössä oli esitetty luvussa seitsemän Satakunnan ammattikorkeakoulun ta-

loushallinnon lehtoreiden keräämiä välillisiä ja välittömiä vaikutuksia Business 

Weekille osallistumisesta. Saatujen tutkimustulosten valossa voitaisiin todeta opiske-

lijoiden saavuttavan osan listatuista vaikutuksista. Haastateltavat nostivat esille sel-

keästi intensiiviviikon rohkaisevan opiskelijavaihtoon, kerryttävän opintopisteitä se-

kä opiskelija tyytyväisyyden lisääntymisen kansainvälisten ohjelmien avulla, sillä 

niiden todettiin tuovan vaihtelua opintoihin. 

 

Tutkimuksen tuloksista nousi esille erilaisia teemoja kansainvälistymisestä ja Bu-

siness Weekin tuottamasta lisäarvosta. Tulosten tarkastelussa yhdeksi tärkeäksi tee-

maksi nousi kansainvälisyyden tavoitteleminen vieraiden kulttuurien kokemisen ja 

verkostoitumisen kautta. Toinen esille noussut teema oli itsensä kehittäminen kasva-

neen itseluottamuksen ja kielellisen kehittymisen avulla. Tutkittavat nostivat yhtenä 

teemana myös esille tulevaisuudessa työelämän näkymät kansainvälisessä ympäris-
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tössä. Nämä asiat voitaisiin mieltää intensiiviviikon tuottamiksi lisäarvoiksi. Jatku-

vasti kehittyvässä maailmassa edellä mainittujen asioiden mieltäminen tärkeäksi 

osaamiseksi on opiskelijoiden näkökulmasta tärkeää. Tulosten valossa voitaisiin siis 

todeta Business Week lisäarvon tuottajana olevan opiskelijoille kannattava opintoko-

konaisuus, josta he pääsevät hyötymään myös tulevaisuudessa. 

 

Saavutettuja lisäarvoja ei voida yleistää yhdeksi koetuksi asiaksi ensinnäkään tutki-

muksen pienen otoksen vuoksi sekä toisekseen lisäarvo itsessään ei ole yksiselittei-

nen asia. Koetut asiat ja saavutettujen lisäarvojen määrittely riippuivat pitkälti haas-

tateltavista, mikä oli odotettavaa. Laadullista tutkimusta tehdessä ominaista on todel-

lisen elämän kuvaaminen, eikä todellisuus ole yksinkertainen ja sen kokeminen riip-

puu henkilöstä (Hirsijärvi ym. 2007, 157). Tämä huomioitiin tutkimustuloksia arvioi-

taessa. 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen validiteetilla, eli pätevyydellä ja luotettavuudella, arvioi-

daan, mitattiinko tutkimuksella sitä, mitä tutkimuksen oli tarkoitus mitata. Tutkimuk-

sen pätevyyteen vaikuttavat muun muassa tutkimusprosessin tarkka kuvaaminen sekä 

luotettavuuden ja uskottavuuden arvioiminen. Tutkimuksen toteuttamisen tarkka ku-

vaaminen lisää laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsijärvi ym. 2007, 225–

228.) Opinnäytetyössä on pyritty selostamaan tutkimuksen suorittaminen mahdolli-

simman tarkasti, mikä lisää tutkimuksen pätevyyttä. Opinnäytetyössä on kuvattu tut-

kimusprosessi mahdollisimman tarkasti. Tutkimuskysymykset on perustellusti asetet-

tu sekä tutkimuksen toteuttaminen pyrittiin perustelemaan: miksi opinnäytetyön aihe 

on ajankohtainen sekä miten opinnäytetyöstä pystytään hyötymään jälkeenpäin. 

 

Olen pyrkinyt tutkijana perustelemaan mahdollisimman tarkasti, miksi kyseinen ana-

lyysityökalu valittiin juuri tähän tutkimukseen. Opinnäytetyössä on esitelty kyseinen 

analyysityökalu sekä analyysin perusteella tehty luokittelu. Analysointi on pyritty 

selittämään mahdollisimman tarkasti, miten se on toteutettu vaihe vaiheelta. Tulosten 

tarkastelussa pyrittiin antamaan useita alkuperäisilmauksia suoritetuista haastatteluis-

ta, joiden avulla tutkijan johtopäätöksiä pyritään perustelemaan ja avaamaan lukijalle 
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mahdollisimman kattavasti. Alkuperäisilmaisujen määrällä pyritään lisäämän tutki-

muksen uskottavuutta. Tutkimuksen uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta on 

myös tärkeää, että tutkija pystyy tutkimustulosten avulla todistamaan, että työlle ase-

tettuihin tavoitteisiin on päästy. 

 

Opinnäytetyön luotettavuuden kannalta on tärkeä arvioida myös lähteiden luotetta-

vuutta. Olen pyrkinyt käyttämään uskottavia ja laadukkaita lähteitä. Esimerkiksi Bu-

siness Weekistä kerrottaessa on käytetty totuudenmukaisia ja ajankohtaisia tietoja 

perustaja- ja aktiivijäseniltä saatuna. Lähdekirjallisuuteen on valittu ajan tasalla ole-

via lähteitä. 

8.2 Jatkotutkimusehdotuksia 

Opinnäytetyö tutki laadullisin menetelmin Business Weekin tuottamaa lisäarvoa 

opiskelijoille. Saatujen tutkimustulosten valossa voitaisiin toteuttaa uusi tutkimus, 

jossa tutkittaisiin jo lisäarvoksi määriteltyjen asioiden mittaamista kvantitatiivisin 

menetelmin suuremmalta joukolta. Uusi tutkimus voitaisiin toteuttaa ensin Suomes-

sa, johon kaikki intensiiviviikolle osallistuvat vastaisivat. Tällaisen tutkimuksen to-

teuttamiseen kyselylomake olisi varmasti paras aineistonkeruumenetelmä. Uudella 

tutkimuksella voitaisiin selvittää, koetaanko samoja asioita Business Weekin tuo-

maksi lisäarvoksi. Tutkimuksen voisi toteuttaa niin, että kerättäisiin suurelta joukolta 

vastauksia tämän tutkimuksen perusteella saatuihin lisäarvoihin. Kyselyllä saatuja 

vastauksia verrattaisiin miesten ja naisten kesken, ja selvitettäisiin eroavatko suku-

puolten väliset vastaukset koetusta lisäarvosta. Business Weekin laaja kansainvälinen 

verkosto mahdollistaisi kvantitatiivisin menetelmin toteutettavan kyselytutkimuksen 

ulkomaalaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Silloin tutkimus pitäisi toteuttaa englannin 

kielellä, tai ainakin kyselylomake tulisi vähintään kääntää englannin kielelle, jolloin 

vastaukset olisivat vertailukelpoisia keskenään. 

 

Opinnäyteyö toteutettiin nyt suomenkielellä Satakunnan ammattikorkeakoulun opis-

kelijoista ja heidän kokemastaan lisäarvosta. Jatkossa voisi olla mielenkiintoista saa-

da vastaavanlaisia tutkimuksia Business Week-verkostoon kuuluvilta ulkomaalaisilta 

korkeakouluilta. Ulkomaalaiset korkeakoulut voisivat selvittää heidän opiskelijoil-
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taan Business Weekin tuomia lisäarvoja kvalitatiivisin menetelmin. Mikäli vastaa-

vanlaisia tutkimuksia toteutettaisiin muissa korkeakouluissa, voitaisiin kaikki aihees-

ta tutkitut tutkimukset koota yhteen. Tällöin Business Weekistä ja sen tuottamasta 

lisäarvosta saataisiin yksi laajempi yhteenveto, jota voitaisiin hyödyntää intensiivi-

viikon hyväksi. Tutkimuksella saataisiin arvokasta tietoa monesta eri maasta ja mah-

dollisia kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa järjestettäville intensiiviviikoille. 

 

Ylipäätään uudet tutkimukset Business Week-verkostosta voisivat olla mielenkiintoi-

sia. Aiheesta ei ole tehty aikaisemmin tutkimuksia, joten uusia tutkittavia aihealueita 

varmasti keksitään. Tämä opinnäytetyö toteutettiin opiskelijoiden näkökulmasta, seu-

raaviin tutkimuksiin voisi ottaa erilaisia näkökulmia. Näkökulman muuttaminen saat-

taa jo itsessään tuoda lisää arvokasta tietoa Business Weekistä. 

8.3 Ammatillinen kasvaminen 

Opinnäytetyön tekeminen oli kehittävä prosessi sekä tutkijana kehittymisen että am-

matillisen kasvun kannalta. Kvalitatiivisen tutkimuksen toteuttaminen oli entuudes-

taan vieras asia taloushallinnon opiskelijalle, joten sen toteuttaminen ei ollut hel-

poimmasta päästä. Panostin erityisesti aiheen valintaan ja rajaukseen, ettei motivaa-

tiopula iske kesken opinnäyteyöprosessin. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana kehityin tutkimuksen teossa. Haastatteluihin perehty-

minen, niiden toteuttaminen sekä myöhemmässä vaiheessa niiden analysointi opetti-

vat kvalitatiivisen tutkimuksen monipuolisuudesta. En ole aikaisemmin toteuttanut 

haastatteluita, joten puolistrukturoidusta kysymyslomakkeesta oli apua. Haastattelun 

yhtenä haasteena oli miten haastateltava ymmärtää haastattelijan esittämän kysymyk-

sen. Teemahaastattelu antoi haastattelijalle tilaa tehdä useampia kysymyksiä samasta 

aiheesta, jotta haastateltavat ymmärsivät kysymyksen oikein. Haastatteluiden teke-

minen kehitti sosiaalisia taitoja siitä, miten saman asian voi esittää monin eri tavoin. 

 

Ammatillisen kasvun kannalta tutkimuksen tekeminen opetti työn suunnittelua ja or-

ganisointia tärkeyttä. Tutkimuksen edetessä aloin ymmärtämään laajemmin kansain-

välisyyden kokemisesta nousseita ajatuksia sekä ammattikorkeakoululle asetettuja 
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tavoitteita ja miten ne vaikuttavat esimerkiksi opiskelijan tulevaisuuteen työmarkki-

noilla. Laadullisen tutkimuksen tekeminen oli monipuolista, sillä opinnäytetyöpro-

sessi piti sisällään monia työvaiheita. 

 

Opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan oli kehittävä. Esimerkiksi kritiikkien ja 

ehdotusten vastaanottaminen ja niiden pohjalta korjauksien tekeminen opinnäyteyö-

hön auttoi löytämään uutta näkökulmaa kirjoittamiseen. Kirjoittajalle jätetty vapaus 

valita, ottaako ulkopuolisten neuvoista hyödyn irti vai ei kehitti puntaroimaan erilai-

sia ratkaisuita. Saamani ohjaus ja tuki opinnäytetyön korjauksien tekemiseen olivat 

kasvattavia, sillä huomasin välillä tarkastelevani tutkimusta liian subjektiivisesta nä-

kökulmasta. Ulkopuolisella näkemyksellä sain lisää objektiivista näkökulmaa opin-

näyteyöhön. Samalla kehittyi taitoa esitellä aihetta sellaiselle lukijalle, jolle aihe ei 

ollut entuudestaan tuttu. 
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LIITE 1 

Procedures International Business Week 
June 2013 

 
1 Each International Business Week member organizes a week of at least 5 

working days (Monday till Friday). Every member can organize an extra cul-
tural program before or after the week (not obligatory). After the official pro-
gram the responsibility of the organizing university stops.  

2 Each International Business Week member defines a finance topic (interna-
tional business) as a central theme for the week. One of the conditions is 
that students work in international groups on an international business case.  

3 In order to get as many different nationalities as possible every International 
Business Week member can send no more than five students to every busi-
ness week. If there are still places available (just before application dead-
line), higher student numbers can be discussed.  

4 Students are accompanied by a lecturer of their home university; exceptions 
should be discussed with the hosting university. Preferably, the lecturer is in-
tegrated in the program as a coach. 

5 The International Business Week is meant for Finance and / or International 
Business students and part of the students’ study program. Participation will 
be validated by the sending university, preferably with 2 ects. Students who 
do not participate or perform well enough, will not get ects.  

6 The sending university is responsible for the students’ selection (by means of 
interviews, grades, motivation letters or CVs) 

7 The accompanying lecturer prepares the participating students for the busi-
ness week, for example checks on the presentation, dress code, culinary 
dishes etc. 

8 The accompanying lecturer will assess the following: 
a. presentation with slides, no / not only film (topic: country, city and 

own university); max. 6 minutes 
b. participation, enthusiasm and cooperation during the business week 
c. punctuality 
d. English language skills 
e. solution and presentation of the business case 
f. Individual end report in English (reflection on the week) 

9 After meeting the International Business Week standards students receive a 
common validation paper with recognition of all partner universities involved 
in the network. 

10 The dates of each International Business Week are discussed and an-
nounced before the start of the next academic year. Therefore, the official In-
ternational Business Week representatives of every university have a meet-
ing in spring to plan and discuss. Another meeting will be held in fall, during 
the Businet conference. 

11 The home university transfers a participation fee (low cost) for each of the 
outgoing students to the organizing university. It is the responsibility of the 
home institution to define how the fee is to be paid. The money has to be 
transferred before the start of the business week program. 

12 The organizing university provides accommodation (4 nights), local transport 
and food (4 breakfasts, 4 lunches and 1 dinner) for each incoming student, 
and pays for any other costs directly related to the business week program.
   

 



 

LIITE 2 

Haastattelupohja 

Taustatiedot 

Haastateltava: Opiskelija         Käytettiinkö nauhuria:                  Kyllä  

  Opettaja      Ei 

 

Päivämäärä: ___ . ___ . 2014 

 

Apukysymykset 

 

Kuuluisiko kansainvälisten ohjelmien olla osa nykypäivän ammattikorkeakoulutusta? 

Kyllä      Ei 

 

 

Tarvitaanko ammattikorkeakoulussa kansainvälistymistä, entä työelämässä? 

Kyllä      Ei 

Kyllä      Ei 

 

 

Tarjoaako Business Week kansainvälistymistä? 

Kyllä      Ei 

 

 

Miten opiskelija hyötyy Business Weekistä? 

 

 

Onko Business Week kannattava opiskelijan näkökulmasta? 

Kyllä      Ei 

 

 

Millaista lisäarvoa koit saavasi Business Weekistä? 

 


