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Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten vaihto-opinnot kehittävät opiskeli-

jan kansainvälisen työelämän edellyttämiä taitoja. Suoritin vaihto-opintoja ke-

väällä 2013, ja koin niiden opettaneen minulle työelämässä hyödyllisiä taitoja. 

Asiasta ei ollut juurikaan aikaisempia tutkimuksia, joten halusin lähteä tutkimaan, 

mitä taitoja vaihto-opinnot kehittävät, ja kuinka niistä koetaan olevan hyötyä työ-

elämässä. 

Teoreettisena viitekehyksenäni toimivat vaihto-opinnot, kompetenssit sekä työelä-

män globalisoituminen, joihin myös empiirinen tutkimukseni pohjautuu. Empiiri-

sen tutkimuksen toteutin kyselylomakkeella käyttäen kvantitatiivista tutkimusme-

netelmää. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Vaasan ammatti-

korkeakoulun nykyiset ja entiset opiskelijat kokivat erilaisten kansainvälisyystai-

tojen kehittyneen vaihto-opintojensa aikana, ja kuinka niistä on ollut heille hyötyä 

työelämässä. 

Kyselytutkimukseni perusteella vaihto-opinnot kehittävät opiskelijan työelämän 

näkökulmasta tarpeellisia kansainvälisyystaitoja, jotka parantavat heidän kompe-

tenssiaan kansainvälistyneessä työelämässä. Suurin osa vastaajista koki kyselyssä 

määriteltyjen kykyjensä ja taitojensa parantuneen vaihto-opintojen aikana, ja moni 

oli todennut nämä taidot höydyllisiksi siirryttyään työelämään. 
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The goal of this thesis was to find out how exchange studies abroad develop the 

students´ competences required in international working life. In spring 2013, I was 

an international exchange student and after the exchange period I felt that many of 

the things I had learned during this time were very useful in my work. There was 

not much research carried out in this area, so I wanted to find out how former ex-

change students felt: what did they learn during their exchange, and how have 

these lessons been applied in their working life. 

 

The theory is based on three themes, which form also the basis of the research: in-

ternational exchange studies, competences, and the globalization of the labor mar-

ket. 

The research was conducted through a survey using quantitative research method-

ology. The research objective was to find out how the current and former students 

of Vaasa University of Applied Sciences experienced that their skills had devel-

oped when studying abroad as higher education exchange students and how useful 

those skills have been for them in working life. 

 

Based on the survey findings, exchange studies develop the students' cross-cul-

tural skills that are necessary in working-life. The majority of the respondents felt 

that their abilities and skills defined in the survey had improved during their ex-

change studies and a large number of these skills continued to be utilized after 

moving on into working life. 
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1  JOHDANTO 

Suoritin vaihto-opintoja Thaimaassa Rangsitin yliopistossa keväällä 2013, ja 

vaihto-opintojen jälkeen pohdin, mitä konkreettista hyötyä vaihdosta jäi unohtu-

mattomien kokemusten ja ajan lisäksi.  Vaikka hyvien kokemusten arvoa ei tule 

vähätellä, niin uskon että vaihto-opintojen suosio ja useat valtioltakin tukea saavat 

vaihto-ohjelmat eivät voi perustua ainoastaan hyviin kokemuksiin. Käsitykseni mu-

kaan vaihto-opinnot kehittävät opiskelijoiden valmiuksia työelämässä, ja tämä on 

yleisessä tiedossa, mutta siitä löytyy valitettavan vähän tutkimustietoa. Ymmärsin 

että tämä voisi olla hyvä aihe opinnäytetyölleni, ja niinpä päätin lähteä itse tutki-

maan asiaa paremmin. 

1.1 Työn tavoite 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten Vaasan ammattikorkeakoulussa 

opiskelleet, vaihto-opintoja suorittaneet henkilöt kokivat vaihto-opintojen kehittä-

neen heidän kompetenssiaan kansainvälisessä työelämässä. Vaihto-opintojen on to-

dettu kehittävän opiskelijoiden kielitaitoa, sekä esimerkiksi entisten Erasmus-opis-

kelijoiden on huomattu sijoittuvan työelämässä kansainvälisiin tehtäviin, mutta 

hyötyjä on enemmänkin.  Moni ei välttämättä ymmärrä, että vaihto-opintojen ai-

kana voi ihan vain olemalla oppia asioita, joita nykyään arvostetaan suuresti työ-

markkinoilla: kulttuuri-intensiivisyyttä, kykyä sopeutua muuttuviin oloihin ja taitoa 

kommunikoida eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa aiheuttamatta konflik-

teja. Tutkimukseni tarkoituksena onkin selvittää, miten opiskelijat kokivat näiden 

taitojen kehittyneen, ja miten he ovat hyötyneet näistä työelämässä, sekä saada vas-

taus kysymykseen, miten vaihto-opinnot kehittävät opiskelijan kompetenssia kan-

sainvälisessä työelämässä. 

Vaihto-opintojen hyödyistä ei löydy paljon tarkkaa tutkimustietoa, mutta jos sitä 

löytyisi, niin korkeakoulut, työelämän edustajat sekä opiskelijat voisivat hyödyntää 

sitä. Esimerkiksi Vaasan ammattikorkeakoulun missiona on kouluttaa kansainväli-

siin tehtäviin kykeneviä asiantuntijoita Pohjanmaan työelämän palvelukseen tarjoa-

malla tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja siihen kiin-

teästi kuuluvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Mikäli koulutuksen tavoitteena on 
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kouluttaa kansainvälisiin tehtäviin kykeneviä asiantuntijoita, niin vaihto-opintojen 

tärkeyttä osana tämän tavoitteen saavuttamista ei tulisi vähätellä, vaan vaihto-opin-

not voitaisiin määritellä jopa pakolliseksi tiettyihin tutkintoihin. Työelämässäkin 

tähän voitaisiin alkaa kiinnittää huomioita jo rekrytointivaiheessa. Mikäli rekry-

tointiprosessin viimeiseen vaiheeseen päätyy kaksi vastavalmistunutta nuorta, joi-

den pätevyys on sama ja tehtävä vaatisi kansainvälisyystaitoja, niin tässä tilanteessa 

vaihto-opinnot voisivat itsessään olla kompetenssi toiselle hakijoista. 

Tutkimuksella ei ole toimeksiantajaa, ja teen sen koska haluan lisää tietoa vaihto-

opintojen hyödyistä. Toivoni mukaan työstä on silti hyötyä, vaikka sitten opiskeli-

joille, jotka pohtivat tulisiko heidän lähteä vaihtoon vai ei. 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kahdesta kokonaisuudesta, teoriasta sekä empiirisestä osuudesta. 

Teoriaosuudessa teen laaja-alaisen leikkauksen vaihto-opintoihin; syihin lähteä 

vaihtoon, vaihtomahdollisuuksiin sekä siihen, mitä oppeja vaihdosta voi saada ja 

kannattaa hakea. Toisena kokonaisuutena käyn läpi osaamista ja työelämänval-

miuksia sekä työelämän edellyttämiä taitoja; mitä kompetenssit yleensäkin ovat, ja 

mitä tarkoitetaan kansainvälisillä kompetensseilla. Viimeisenä teoriakokonaisuu-

tena ovat kansainväliset työmarkkinat, jossa käyn läpi miten yhteiskunta on globa-

lisoitunut, ja millaista erikoisosaamista se vaatii työelämän saralla. Kansainvälisyys 

on muuttanut oleellisesti työmarkkinoiden dynamiikkaa ja 90- luvun tietotaito ei 

enää riitä sellaisenaan menestymiseen nyky-yhteiskunnassa. 

Työn empiirinen osuus koostuu kvantitatiivisesta kyselytutkimuksesta, jossa kyse-

len Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskelevilta ja opiskelleilta henkilöiltä heidän 

vaihto-opinnoistaan, osaamisen kehittymisestä vaihdon aikana sekä vaihdossa opit-

tujen taitojen vaikutuksesta työelämään. 
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2 VAIHTO-OPINNOT 

Kaikilla suomalaisilla korkeakouluilla sekä monilla ammatillisilla oppilaitoksilla 

on ollut yhteistyötä ulkomaisten oppilaitosten kanssa jo vuosikymmenien ajan. 

Suuri osa tästä on ollut tieteellistä vaihtoa, mutta korkeakoulujen välisten opiskeli-

javaihtojen merkitys on kuitenkin lisääntynyt lisääntymistään. Korkeakoulut ovat 

sopineet lukuisia suoria vaihtosopimuksia ulkomaisten oppilaitosten kanssa, mutta 

myös opetusministeriö ja elinkeinoelämä ovat olleet kiinnostuneita kansainvälistä-

mään koulutusta ja esimerkiksi opetusministeriö on tukenut paljon taloudellisesti 

korkeakoulujen vaihto-ohjelmia. (Lehikoinen 1991). 

Vaihto-opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka opiskelija suorittaa vieraassa maassa 

sekä toisessa korkeakoulussa osana omaa tutkintoaan. Vaihto-opinnot ovat yleisty-

neet viimeisien vuosikymmenien aikana, ja varsinkin kansainvälisiin tehtäviin val-

mistavissa opinnoissa ne ovat suositeltavia, joissain jopa pakollisia. Oppilaitosten 

vaihto-opiskeluohjelmat ovat helppo ja turvallinen tapa lähteä maailmalle oppi-

maan ja kokemaan uutta. Vaihto-opinnot antavat sellaista arvokasta kansainvälistä 

kokemusta, jota muualta voi olla vaikea saada. Opiskelija kehittää kielitaitoansa, 

tutustuu erilaisiin kulttuureihin sekä toimintamalleihin ja siinä ohessa saa uusia ys-

täviä sekä unohtumattomia kokemuksia. (Maailmalle 2014). 

Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on todella monia ja erilaisia paketoituja kokonai-

suuksia on monenlaisia, joista jokainen voi valita itsellensä mieluisimman. Vaihto-

opintoja järjestetään niin toisen asteen opiskelijoille kuin korkeakouluissa opiske-

leville, ja ohjelmien kestot voivat vaihdella muutamasta viikosta aina vuoteen 

saakka. Nämä kokonaisuudet käsittävät kaikki lyhyistä kielikursseista aina täyspit-

kiin ulkomailla suoritettaviin tutkintoihin. (Opiskele ulkomailla 2014). 

Suomalaisten korkeakoulujen opiskelijat voivat suorittaa osan Suomessa suoritet-

tavasta tutkinnostaan ulkomailla. Ulkomaille voi lähteä opiskelemaan joko vaihto-

ohjelman kautta tai omatoimisesti valitsemaansa kohteeseen. Omatoimisen vaihdon 

kautta pääsee juuri sinne minne itse haluaa, mutta se vaatii hieman enemmän myös 

itsenäistä suunnittelua sekä työtä, joten vaihto-ohjelmat ovat helpoin sekä suosituin 

tapa lähteä ulkomaille opiskelemaan. (Maailmalle 2014). 
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Korkeakoulujen opiskelijavaihtojen tavoitteena on, että ulkomailla suoritetut kurs-

sit sekä niistä saadut opintopisteet hyväksytään täysmääräisesti osaksi Suomessa 

suoritettavaa tutkintoa. Opiskelijavaihtoa suunniteltaessa onkin tärkeää selvittää jo 

etukäteen, hyväksytäänkö ulkomailla suoritettavat opinnot osaksi suomalaista tut-

kintoa.  Ulkomailla suoritettavat opinnot käydään usein englannin kielellä, mutta 

opiskelijan on useimmiten mahdollista käydä myös kursseja kohdemaan kielellä.  

Ulkomailla opiskelu ei ole uusi asia. Suomalaisia on lähtenyt ulkomaille opiskele-

maan jo keskiajalla, jolloin oppia haluavien oli pakko lähteä muihin maihin: Suo-

messa ei ollut vielä yhtään yliopistoa. Vielä viime vuosisadallakin monesta ammat-

tiryhmästä löytyi paljon henkilöitä, jotka ovat opiskelleet tutkintonsa muualla kuin 

Suomessa. Hyvänä esimerkkinä näistä ovat lääkärit ja eläinlääkärit. Suurin nousu 

vaihto-opintojen suosiossa tapahtui 1980- luvulla. Kyseisen vuosikymmenen kan-

sainvälistymisinnon yhtenä piirteenä on ollut se, että se on huomioinut opiskelija-

vaihdon yhtenä suurimpana kansainvälisyyttä edistävänä toimintona: sen on toi-

vottu parantavan koulutuksen laatua, sen avulla on haluttu lisätä kouluttautumis-

vaihtoehtoja sekä erikoistumismahdollisuuksia, sen on toivottu parantavan opiske-

lijoiden työllistymistä sekä ennen kaikkea, sen on toivottu parantavan maan kilpai-

lukykyä. Tätä kautta vaihto-opinnoista on tullut tavallinen ja yleinen ilmiö 1990- 

luvun aikana. (Garam 2000, 93;Myllykoski 1997, 12). 

2.1 Vaihto-opintojen hyödyt 

Vaihtoon lähtemiselle on varmasti yhtä monia syitä kuin lähtijöitäkin. Toiset lähte-

vät oppimaan kieltä, kun taas toisen intressinä voi olla saada kokemusta vieraassa 

maassa ja kulttuurissa asumisesta ja elämisestä. Jotkut eivät yksinkertaisesti löydä 

toivomaansa opinahjoa Suomesta tai haluavat muuten vain johonkin tiettyyn maa-

han opiskelemaan. Oli syy mikä tahansa, niin se on varmasti riittävä perustelu läh-

teä maailmalle opiskelemaan ja hakemaan arvokasta kompetenssia tulevaa työelä-

mää varten. (Myllykoski 1997, 11).  

On mahdotonta luetella kaikkia syitä lähteä tai olla lähtemättä vaihtoon. Lähtemi-

nen onkin aina henkilökohtainen ratkaisu. Ulkomailla opiskelua puoltaa moni asia; 

kotimaasta muuttaminen on aina mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus, ja se 
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auttaa tehokkaasti yksilöä itsenäistymään. Sillä on myös avartava vaikutus, ja se 

auttaa ymmärtämään uusia ja itselle vieraita asioita sekä hyväksymään erilaisia toi-

mintamalleja ja elämäntapoja. (Myllykoski 1997, 11).  

Jatkuvasti muuttuvan työelämän tilanteissa koulutuksen tuomat erikoistaidot eivät 

riitä, vaan työntekijöiltä vaaditaan yhä useammin laaja-alaisia valmiuksia, jatkuvaa 

oppimista, hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja, kykyä selvitä yllättävistä ti-

lanteista sekä kansainvälisyystaitoja. Näitä taitoja ei opi pelkästään peruskoulutuk-

sen avulla, vaan harrastukset, opiskelun aikainen työkokemus ja esimerkiksi vaihto-

opinnot saattavat tarjota virallista opetusta paremman oppimisympäristön näille tai-

doille ja valmiuksille, joita nykyinen työelämä edellyttää. (Garam 2000, 13).  

Vaihto-opinnot voivat opettaa valmiuksia, kuten kielitaitoa, sosiaalisia taitoja sekä 

taitoa selvitä omillaan. Nämä ovat samoja taitoja, joita työnantajat työntekijöiltä 

odottavat. Vaihto-opinnot siis voivat kasvattaa opiskelijan kompetenssia työmark-

kinoilla. (Garam 2000, 95). 

2.2 Vaihto-opintomahdollisuudet 

Monella suomalaisella korkeakoululla on eri maiden korkeakoulujen kanssa kah-

denvälisiä yhteistyösopimuksia, jotka mahdollistavat erilaiset vaihto-ohjelmat näi-

den korkeakoulujen välillä. Tällaisten sopimusten lisäksi Suomessa on muutama 

suurempi vaihto-ohjelma, joissa on useimmiten mukana useita korkeakouluja ym-

päri maailman. Suurimpia näistä ovat Erasmus sekä Nordplus- ohjelmat. 

2.2.1 Eramus 

Erasmus vaihto-ohjelman nimi tulee sanoista Euroopan unionin vaihto- ja yhteis-

työohjelma korkeakouluille. Se on Euroopan suurin korkeakouluopiskelijoiden 

vaihto-ohjelma, jossa on mukana jo 90 prosenttia kaikista Euroopan korkeakou-

luista. Erasmus-verkostoon kuuluvat tällä hetkellä kaikki EU-maat. 

Erasmus-ohjelmaan voivat osallistua korkeakoulut, niiden opiskelijat, opettajat 

sekä myös muu henkilökunta. Erasmus sisältää vaihto-opintojen lisäksi ulkomaisen 

harjoittelun. Ohjelman kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja 
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liikkuvuuden lisääntymistä. Ohjelmaan osallistumisen on todettu kehittävän opis-

kelijoiden kielitaitoa, osaamista sekä valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelä-

mässä. Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelmat kestävät 3−12 kuukautta. Opiskelija-

vaihtoon voi osallistua opintojen aikana vain kerran. Sen lisäksi opiskelijoilla on 

mahdollisuus osallistua lisäksi Erasmus-harjoitteluun. (Opiskele ulkomailla 2014).  

Erasmus-vaihdossa opinnot suoritetaan useimmiten englannin kielellä. Toisinaan 

kohdeyliopisto voi kuitenkin edellyttää, että vaihtoon tuleva opiskelija pystyy opis-

kelemaan kohdemaan kielellä. Tästä syystä vaihtoon ei lähtökohtaisesti lähetetä sel-

laisia opiskelijoita, jotka eivät ole opiskelleet kohdemaan kieltä. Ennen vaihtoon 

lähtöä kieltä voi – ja on hyvä kehittää opiskelemalla sitä joko omassa oppilaitok-

sessa tai osallistumalla Erasmus-opiskelijoille järjestettävillä harvinaisten EU-kiel-

ten kursseille. (Opiskele ulkomailla 2014) 

Erasmus-ohjelman tavoitteisiin kuuluvat:  

 Liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa 

 Korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön lisääminen 

 Korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön lisääminen 

 Yhteiseurooppalaisen korkeakoulutusalueen luominen 

 Innovaatioiden syntymisen edistäminen 

 Tutkintojen ja pätevyyksiä läpinäkyvyyden ja tunnustettavuuden paranta-

minen (Opiskele ulkomailla 2014). 

 

2.2.2 Nordplus 

Nordplus on pohjoismainen vaihto-ohjelma sekä opiskelijoille että opettajille. 

Nordplus tulee ruotsin kielen sanoista Nordiskt program för studenter, lärare och 

administratörer inom högre utbildning. Nordplus on ministerineuvoston alainen 

vaihto-ohjelma, jonka tavoitteena on pohjoismaisen yhteistyön ja liikkuvuuden li-

sääminen pohjoismaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kesken. Mikäli siis haa-

veena on suorittaa vaihto-opintoja Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa tai 

jossain Baltian- maista, niin ohjelma on siihen oiva vaihtoehto.  



  11(58) 

 

Nordplus -vaihdot ovat kestoltaan 1 – 12 kuukautta. Jokaisella vaihtoon hakeutu-

valla on mahdollisuus hakea Nordplus- verkoston myöntämää apurahaa, joka 

myönnetään verkostoon kuuluvissa korkeakouluissa tapahtuviin päätoimisiin opin-

toihin tai opintoihin kuuluviin työharjoitteluihin. Nordplus- ohjelman suosiosta ker-

too jo se, että ohjelman kautta lähtee joka vuosi yli 10 000 opiskelijaa joko vaihtoon 

tai harjoitteluun toiseen maahan. (Lehikoinen 1991, 87; Myllykoski 1997, 92). 

2.2.3 Vaihtomahdollisuudet Vaasan ammattikorkeakoulussa 

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on useita eri väyliä päästä suorittamaan 

vaihto-opintoja ulkomailla sijaitseviin korkeakouluihin. VAMK on mukana osana 

Erasmus- verkostoa niin kuin Nordplus- verkostoakin. Näiden lisäksi VAMK kuu-

luu IASTE- verkostoon sekä Health Africa -ohjelmaan. 

IASTE (The International Associaton for the Exchange of Students for Technical 

Experience) on itsenäinen ja voittoa tavoittelematon opiskelijavaihtojärjestö, joka 

toimii yli 80 maassa. Se tarjoaa mahdollisuuden suorittaa oman alan harjoittelu pal-

kallisena ulkomailla. IASTE tarjoaa paikkoja pääsääntöisesti teknisten alojen opis-

kelijoille, mutta joskus myös luonnontieteilijöillä sekä kauppatieteilijöillä on mah-

dollista päästä harjoitteluun ohjelman kautta. Järjestön tavoitteena on hallinnoida 

korkeatasoista harjoitteluvaihto-ohjelmaa, joka lisää opiskelijan kehitystä ja edistää 

kansainvälistä ymmärrystä opiskelijoiden, oppilaitosten, työnantajien ja laajemman 

yhteisön keskuudessa.  (CIMO 2013). 

Health Africa on yksi CIMO:n hallinnoiman North – South – South- verkoston pro-

jekteista. Sen tavoitteena on ylläpitää, tukea ja kehittää terveys- ja sosiaalipalvelui-

den sekä ravintohallinnan yhteistyötä Ugandan, Suomen ja Kenian välillä. Vaihto 

on molemminpuolista, jolloin afrikkalaiset pääsevät oppimaan, miten Suomessa 

nämä asiat toimivat ja kykenevät viemään oppejaan takaisin kotimaahansa sekä 

päinvastoin. (CIMO 2014).  

Vaasan ammattikorkeakoululla on myös useiden korkeakoulujen kanssa kahden-

keskisiä sopimuksia, jotka mahdollistavat vaihdon koulun kautta. Kahdenväliset so-
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pimukset ovat uniikkeja jokaisen yliopiston kanssa, ja jokaisella niistä on omat eri-

tyispiirteensä.  Yhtenä esimerkkinä Vaasan ammattikorkeakoulun kahdenvälisestä 

vaihtosopimuksesta on Thaimaan Bangkokissa sijaitsevan Rangsit Universityn 

kanssa tehty STAR- program. Mikäli näistä sopimuskumppanuuskorkeakouluista 

mikään ei miellytä, niin voi hakeutua itse haluamaansa korkeakouluun, kunhan 

muistaa tarkistaa etukäteen, että siellä suoritetut opinnot voidaan lukea osaksi omaa 

tutkintoa. (Vaasan ammattikorkeakoulu 2014).  

STAR-Program on Vaasan ammattikorkeakoulun ja Rangsit Universityn välinen 

ohjelma liiketaloutta tai matkailua opiskeleville. Rangsit University sijaitsee Thai-

maassa hieman Bangkokin ulkopuolella. Korkeakoulujen kahdenvälisen sopimuk-

sen avulla opiskelijat voivat suorittaa 15 opintopisteen moduulin joko Asian Busi-

neksesta tai Asian Hospitality Managementista. Tämä on hyvä esimerkki toimivasta 

yliopistojen kahdenvälisestä sopimuksesta, jossa vaihtoon meneminen ja hakeutu-

minen on tehty helpoksi. Kurssitarjonta on rakennettu siten, että kaikki opintopis-

teet ovat hyväksi luettavia. Muitakin aineita opiskelevat voivat hakea kyseiseen yli-

opistoon ja suorittaa siellä kursseja, jotka voi sitten hyväksi lukea esimerkiksi va-

paavalintaisiin opintoihin. Kyseinen ohjelma on varsin suosittu liiketaloutta tai mat-

kailua opiskelevien keskuudessa. Vuosittain 20 – 30 opiskelijaa päätyy sinne vaih-

toon suorittamaan neljännen moduulinsa.  

2.3 Vaihto-opintoihin hakeutuminen 

Opiskelijan on ensin tehtävä päätös, että haluaa lähteä vaihtoon. Tämän jälkeen tu-

lee miettiä, mikä olisi itselle sopiva vaihtoehto, ja mikä palvelisi parhaiten juuri 

niitä syitä ja tavoitteita, jotka on asettanut vaihto-opintojen suhteen. Näissä asioissa 

saa usein apua oman oppilaitoksensa kansainväliseltä koordinaattorilta tai opinto-

ohjaajalta, jotka molemmat voivat tahoillaan auttaa sopivan paikan löytämisessä. 

Kun päätös on tehty, alkaa hakuprosessi. Hakuprosessit ovat hieman erilaisia riip-

puen siitä, missä korkeakoulussa opiskelee, sekä minkä ohjelman kautta on hakeu-

tumassa vaihtoon vai hakeutuuko esimerkiksi suoraan johonkin itse valitsemaansa 

ulkomaiseen korkeakouluun. 
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 Yleinen vaihtoon hakeutumisen prosessi on seuraava: 

1. Mieti tarkasti, mitkä ovat tavoitteesi, mikä on opintojesi aikataulu, ja mikä 

maa sinua kiinnostaa. 

2. Keskustele oppilaitoksesi kansainvälisen koordinaattorin kanssa vaihto-

suunnitelmistasi. 

3. Tee itsellesi opintosuunnitelma. Käy se lävitse oppilaitoksesi edustajan 

kanssa ja täytä oppisopimus. 

 

2.4 Vaihto-opintoihin valmistautuminen 

Ennen vaihto-opintojen alkamista tulee opiskelijan olla valmistautunut monella ta-

valla. Valmistautumiseen sisältyy useita eri asioita käytännön tasosta henkiseen 

valmistautumiseen. Opiskelijan voi olla hyvä aloittaa ensin käytännön asioista, 

joissa saattaa joskus mennä hieman aikaa. Kun nämä on hoidettu, niin voi alkaa 

valmistamaan itseään tulevaan koitokseen. 

Matkajärjestelyt kannattaa hoitaa hyvissä ajoin ennen lähtöä. Kun matkaliput ostaa 

ajoissa, niin voi turvata, että on oikeana ajankohtana siellä missä pitääkin. Mikäli 

kyseessä on täysin itselle vieras paikka, niin suunnittelu voi viedä aikaa. On muis-

tettava huomioida se, että sekä omaa että tulevaa ulkomaista opintolaitosta on hyvä 

informoida omista aikatauluistaan. Näin esimerkiksi kohdemaassa saatetaan lähet-

tää jo lentokentälle vastaan tutor tai vastaava henkilö, joka voi auttaa ensimmäisen 

päivän sopeutumisessa. (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014).  

Seuraavana tärkeänä asiana on viisumien ja muiden maahan pääsyyn edellyttävien 

dokumenttien anominen. Nämä luvat ovat täysin maakohtaisia, joten omaan koh-

demaahan tarvittavat luvat kannattaa selvittää huolella ja hyvissä ajoin ennen läh-

töä, koska esimerkiksi viisumiin saamisessa voi kestää pidemmänkin aikaa. Näiden 

lupien hakemiseen saattaa tarvita myös erinäisiä dokumentteja kotimaasta, joiden 

saamiseen saattaa kulua aikaa. Internetistä löytää paljon maakohtaisia neuvoja tar-

vittavien lupien hakemiseen, ja oman korkeakoulun kansainvälisten asioiden toi-

mistossa autetaan varmasti tarvittaessa näiden kanssa. (Myllykoski 1997, 30 – 39). 
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Kun matkat ja matkustamiseen ja ulkomailla asumiseen tarvittavat dokumentit on 

täytetty, niin seuraavassa vaiheessa voi alkaa hoitaa asumisjärjestelyjä. Vaihdon ai-

kanakin tarvitsee paikan, jossa voi asua. Kun asumispaikkaa yrittää järjestää toi-

sesta maasta käsin, voi sekin viedä aikaa. Järjestelyt on parempi hoitaa ennen koh-

teeseen saapumista, koska se tekee uudessa ympäristössä asumisesta huomattavasti 

helpompaa. Majoituksen etsiminen kannattaa aloittaa olemalla yhteydessä sekä 

omaan että vieraaseen korkeakouluun. Joskus omalla korkeakoululla voi olla tie-

dossa, mistä majoituksen voi vaihtokohteessa saada. Joskus taas vieras yliopisto 

järjestää asumisen vaihto-opiskelijoille. Mikäli vaihtoyliopistoilla ei ole tarjota 

omia asuntoloita, heidän edustajansa osaavat varmasti antaa hyviä kontakteja, mistä 

asuntoa voi yrittää etsiä (Vaasan ammattikorkeakoulu 2014; Myllykoski 1997, 63 

– 67). 

Asumisjärjestelyt tulee hoitaa myös Suomessa. Mikäli vaihtoon lähtee pidemmäksi 

aikaa, niin kahden asunnon pitäminen on taloudellisesti haastavaa. Vaihdon ajaksi 

voikin koittaa löytää esimerkiksi alivuokralaisen.  Tällöin vaihdosta palatessakin 

on asunto, jonne pääsee asumaan.  

Käytännön järjestelyjen jälkeen kannattaa varmistaa henkilökohtaiseen talouteen 

liittyviä asioita. Näitä ovat korotetun opintotuen hakeminen, kattava matkavakuutus 

sekä luottokortin hankkiminen. Vakuutuksen kattavuuden tarpeellisuus on kohde-

maariippuvainen; jokaisella Suomen sosiaalijärjestelmään kuuluvalla on oikeus sai-

raanhoitoon myös muissa EU/EEA- maissa sekä Sveitsissä lomamatkoilla, opinto-

jen takia tai työmatkoilla Mikäli siis vaihto-opinnot kohdistuvat joihinkin näistä 

maista, on hankittava matkavakuutus, joka kattaa matkatavarat ja kiinteän omaisuu-

den. Muihin maihin matkustettaessa on tärkeää, että on myös sairauden kattava mat-

kavakuutus. Sairastuessa voi ainoana vaihtoehtona olla yksityisiin sairaaloihin me-

neminen, mikä voi olla kallista. Moni sairaala saattaa myös vaatia matkavakuutuk-

sen ennen kuin tarjoaa hoitoa. (Myllykoski 1997, 57 – 62; Vaasan ammattikorkea-

koulu 2014). 
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Nykyään pankit tarjoavat nuorille Visa Electron- korttia, joka käy maksuvälineenä 

maailmanlaajuisesti. Tästä huolimatta on hyvä omistaa luottokortti; perinteisen Vi-

san tai Mastercardin toimivuus niin maksukorttina kuin automaateilla on maailman 

kattavin. Tämän lisäksi ei ole huono asia omistaa korttia, jolla voi maksaa hätäti-

lanteessa, mikäli oman tilin kate ei riitä. Mikäli vaihto-opinnot kestävät pidempään, 

voi olla tarpeellista avata tili paikallisessa pankissa; paikalliselta tililtä on helppo 

maksaa laskuja ja vuokria. Tarvittaessa voi tehdä ostoja tiliin liitetyllä maksukor-

tilla. 

Kun käytännön asiat on hoidettu, tulee seuraavassa vaiheessa valmistaa itseään niin 

fyysisesti kuin henkisesti. Fyysiseen valmistautumiseen kuuluu perusterveydenti-

lan kartoitus, mahdolliset hoidot sekä rokotukset. Mikäli esimerkiksi edellisestä 

hammaslääkärikäynnistä on useampi vuosi aikaa, niin voi olla hyvä hyvissä ajoin 

ennen matkaa käydä hammastarkastuksessa ja konsultoida hammaslääkäriä siitä, 

tulisiko jotain hoitaa ennen matkalle lähtöä. Tulehtuneet hammasjuuret tai viisau-

denhampaat voi olla hyvä hoitaa ennakoivasti jo Suomessa, etteivät ne oireile koh-

demaassa ja tuo turhaa harmia ja kustannuksia. Mikäli on joku perussairaus, niin 

kannattaa konsultoida omaa lääkäriä resepteistä ja varmistaa, että lääkkeitä on tar-

peeksi vaihdon ajaksi.  

Monessa maassa on joko pakollisia tai suositeltuja rokotuksia, jotka tulee olla voi-

massa ennen kohteeseen matkustamista. Hyvää tietoa näistä löytyy esimerkiksi 

osoitteesta www.rokote.fi. Lisätietoja voi varmasti pyytää myös oman oppilaitoksen 

terveydenhoitajalta. (Kilroy 2014). 

Viimeisenä asiana on henkinen valmistautuminen. Jokainen meistä on erilainen ja 

suhtautuu uusiin ja vieraisiin tilanteisiin sekä asioihin eri tavalla. Yksi asia on kui-

tenkin varma: mikäli muuttaa uuteen maahan ja kulttuuriin pidemmäksi aikaa tie-

tämättä, mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan, niin se vaatii hieman valmistautumista. 

Kohdemaasta saatavaan tietoon kannattaa tutustua hyvin ennen sinne matkusta-

mista välttyäkseen monelta yllätykseltä. Esimerkiksi kulttuuri, kieli, tavat, käytän-

nöt, uskonto, talous ja koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmä voivat erota suuresti 
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siitä, mihin on tottunut, ja siksi näihin on hyvä tutustua etukäteen. Monet oppilai-

tokset järjestävät orientoitumistilaisuuksia, joissa valmennetaan opiskelijoita tule-

vaan vaihtoon. Tämän lisäksi kaikista maista on tarjolla hyvää tietoa internetissä.  

Esimerkiksi Lonely Planet julkaisee matkakirjoja useimmista maailman valtioista. 

Nämä sisältävät todella paljon hyödyllistä ja yksityiskohtaista tietoa eri valtioista.  

Vaikka opiskelija valmistautuu henkisesti hyvin tuleviin koitoksiin, niin todennä-

köisesti hän tulee silti kokemaan jossain vaiheessa kulttuurishokin. 

2.4.1 Kulttuurishokki 

Kun menee vieraaseen maahan opiskelemaan, niin joutuu todennäköisesti kohtaa-

maan myös sellaisia ongelmia, joihin kotimaassa ei ole törmännyt. Koko sosiaali-

nen tukiverkosto, joka normaalisti tukee, neuvoo ja auttaa vaikeissa tilanteissa, jää 

kotimaahan eikä siitä ole enää apua päivittäin eteen tulevissa ongelmissa. Tällöin 

kaikki mahdollisesti vastaantulevat ikävät asiat vieraassa ympäristössä joutuu sel-

vittämään itse vieraalla kielellä. Vieras kulttuuri, vieraat ja uudet tavat ja käytännöt 

sekä radikaali muutos omaan arkiseen elämäntapaan voivat muodostaa opiskelijalle 

kulttuurishokin. (Myllykoski 1997, 20).  

Uuteen ympäristöön ja kulttuuriin tottuminen tapahtuu yleensä viidessä vaiheessa 

riippuen aikaisemmista kokemuksista ja vaihtojakson pituudesta.  

1. ”Honeymoon” period eli vapaasti käännettynä kuherruskuukausi jakso; 

kaikki on uutta ja jännittävää 

2. Torjuminen; kaikki tuntuu pahalta ja ärsyttävältä 

3. Sopeutuminen; alat oppia hyväksymään erot 

4. Palautuminen; sopeudut uuteen ympäristöön sekä kulttuuriin 

5. Kotiinpaluu; kotiinpaluu voi aiheuttaa samanlaisia tuntemuksia kuin olet 

kokenut vaihdon aikana. (Vaasan ammattikorkeakoulu 2014).  

 

Kulttuurishokin oireet voivat olla kevyitä tai voimakkaita, ja ne voivat kestää eri 

pituuden sekä alkaa eri aikoihin. Tunteet ovat aina yksilöllisiä, ja joillekin kaikki 



  17(58) 

 

vaiheet voivat tulla voimakkaina. Osa taas kokee vain jotkin näistä tai joillekin näitä 

ei ilmene juuri ollenkaan. (Myllykoski 1997, 20 – 21).  

Kulttuurishokista selviämisessä tärkeintä on sen olemassaolon tiedostaminen sekä 

eri tunteiden mahdollinen ilmestyminen. Mikäli et ole tietoinen, että näiden tunte-

minen on täysin normaalia, voit säikähtää alun mahdollista ahdistusta ja paniikkia. 

Tunteita on helpompi hallita, mikäli on hyväksynyt sen, että näitä tuntemuksia voi 

tulla ja tiedät, että seuraavassa vaiheessa alat jo tottua kaikkeen uuteen. 

Kulttuurishokista löytyy hyvin lisätietoa. Siitä selviytymiseen on useita keinoja ja 

ohjeita. Muutamilla keinoilla voi omaa oloa helpottaa jo huomattavasti: 

 Pidä päiväkirjaa vaihto-opintojesi aikana 

 Koeta tarkastella asioita uudesta näkökulmasta ja pysyä positiivisena 

 Pysy objektiivisena: Tarkastele asioita erilaisina, älä parempina tai huo-

nompina kuin mihin olet tottunut. Paras tapa oppia vieras kulttuuri on 

kuunnella ja arvostaa erilaisia tapoja. 

 Yritä saada sosiaalista tarttumapintaa: Koeta saada kontaktia ihmisiin, asi-

oihin ja harrastuksiin, joista pidät.  

 Puhu avoimesti ihmisille 

 Mikäli alat potea koti-ikävää ja kulttuurishokki alkaa ottaa vallan, niin 

puhu siitä. Ota yhteyttä ystäviisi tai vaikka kotimaasi oppilaitoksen edusta-

jiin. He voivat auttaa. 

 Älä luovuta. Vaikeuksien voittaminen sekä sosiaalistuminen ovat parhaita 

tapoja voittaa kulttuurishokki sekä koti-ikävä. (Vaasan ammattikorkea-

koulu 2014).  

 

Opiskelijan päästessä määränpäähänsä voi hän helposti kokea jännitystä ja miettiä, 

miten sopeutuu ja tottuu kaikkeen. Nämä kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä, ne 

koetaan eri tavoin. Tärkeintä on yrittää saada kaikki ilo irti ja toteuttaa niitä asioita, 

joita vaihto-opinnoilla on toivonut saavuttavansa.  
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3 KOMPETENSSIT 

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia: yksilön tietojen, taitojen ja asen-

teiden yhdistelmiä. Kompetenssi kuvaa yksilön pätevyyttä, suorituskykyä sekä  ky-

kyä suoriutua hänen ammattiinsa kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssi määrittää 

yksilön osaamisen tai tehon määritellyssä tehtävässä. Kompetenssi on siis ikään 

kuin yksilön kyvykkyyttä yltää hänelle määrättyihin saavutuksiin. Kansainkielellä 

kompetensseista voidaan puhua työelämänvalmiuksina eli asioina, jotka yksilön tu-

lee osata pärjätäkseen työelämässä. 

Yksilöiden tietotaidot, koulutustaso ja työelämän vaatimukset ovat kasvaneet vuo-

sien saatossa ja yksilöiden vertailu keskenään on haastavaa. Yksi tapa helpottaa 

vertailua on tarkastella sitä kompetenssin avulla. Useimmissa työpaikkailmoituk-

sissa on määritelty valmiiksi, mitä hakijalta edellytetään. Hakija voi siis itse tarkis-

taa onko hän pätevä työhön. Kun kaikki pätevät hakijat on saatu seulottua, niin hei-

dän kompetensseja voidaan vertailla esimerkiksi haastatteluilla tai tehtävillä. Nii-

den avulla voidaan selvittää, kuka hakijoista on kilpailukykyisin. 

3.1 Kompetenssien määrittely 

Kompetenssit voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin, joissa ne ikään kuin muodos-

tavat pyramidin. Sen pohjalla on yleiset perusvalmiudet ja pyramidin ylhäällä stra-

teginen kyvykkyys. Asiakaspalvelija, lentäjä, toimitusjohtaja ja markkinoinnin am-

mattilainen tarvitsevat kaikki erilaisia taitoja, ja heidän tehtäväkohtaista kompe-

tenssiaan mitataan eri mittareilla. Tästä huolimatta kaikille edellä mainituille am-

mateille yleiset työelämävalmiudet ovat samat. (Ruohotie, 2007). 

Yleisiksi työelämävalmiuksia ovat: 

Elämänhallinta, johon sisältyy taito oppia, kyky organisoida ja hallita omaa ajan-

käyttöä sekä henkilökohtaiset vahvuudet. Nämä ovat tekijöitä, jotka jokaisella tulee 

olla hallussa, jotta kykenee suoriutumaan yksinkertaisimmistakin tehtävistä. (Ruo-

hotie, 2007). 



  19(58) 

 

Kommunikaatiotaito. Kommunikaatiotaitoihin kuuluvat vuorovaikutustaito, kuun-

telutaito sekä suullinen viestintä. Jokaisessa työssä joutuu olemaan tekemisissä 

muidenkin ihmisten kanssa, ja tällöin nämä taidot ovat tärkeitä. Esimerkiksi asia-

kaspalvelijalle nämä kaikki taidot ovat tärkeämpiä kuin kerrossiivoojalle, jolla tulee 

kuitenkin olla jonkunlaiset vuorovaikutus- ja kuuntelutaidot. Vaikka työ ei tapahdu 

suoraan asiakasrajapinnassa, niin jokaisella on kollegoja tai esimerkiksi esimies, 

jonka kanssa tulee osata kommunikoida.  

Ihmisten ja tehtävien johtamiseen kuuluvat koordinointikyky, päätöksentekotaito, 

johtamistaito, taito hallita konflikteja sekä suunnittelu- ja organisointitaito. Näiden 

kompetenssin tarve ja hallitseminen korostuvat varsinkin esimiesasemassa toimi-

villa henkilöillä, mutta silti jokaisella tulee olla nämä hallussaan. Esimerkiksi yk-

sinkertaisimmassakin työssä tulee hallita päätöksentekotaito, taito hallita konflik-

teja sekä kyky suunnitella ja organisoida omaa työtä.  

Innovatiivisuus ja muutosten hallinta. Näihin kykyihin kuuluu hahmottamiskyky, 

luovuus, innovatiivisuus, muutosherkkyys, riskinottokyky sekä visiointikyky. Tä-

män ryhmän taidot eivät ole täysin välttämättömiä, mutta osa näistä tulee olla hal-

lussa, voidakseen harjoittaa suorittavaa työtä. Esimerkiksi jokaisella tulisi olla edes 

hieman hahmottamiskykyä, jotta pystyy suoriutumaan hänelle annetuista askareista 

kunniakkaasti. (Ruohotie, 2007). 

Yleiset työelämävalmiudet liittyvät yksilön kykyyn toimia työelämässä ammatista 

riippumatta. Näiden perusedellytysten jälkeen yksilön ammattitaitoa voidaan mitata 

muutamilla kokonaisuuksilla, jotka luovat perustan yksilön osaamiselle.  

1. Perusvalmiudet 

a. Perustaidot 

i. Lukutaito  

ii. Kirjoitustaito 

iii. Laskutaito 

b. Persoonallisuuden piirteet 

i. Avoimuus 

ii. Rehellisyys 
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iii. Luotettavuus 

2. Tiedot, taidot ja asenteet 

a. Ammattispesifiset taidot 

i. KV-Kauppa 

ii. Markkinointi 

iii. Laskentatoimi 

iv. Oikeushallinto 

b. Yleiset taidot 

i. Kommunikointi 

ii. Ongelmanratkaisu 

iii. Päättelykyky 

iv. Prosessien hallinta 

c. Henkilökohtaiset kompetenssit 

i. Itsevarmuus 

ii. Johtamiskyky 

iii. Aloitekyky 

iv. Arvostelukyky 

3. Strateginen kyvykkyys 

a. Systeeminen ajattelu 

i. Tiimityöskentely 

ii. Itsensä johtaminen 

iii. Asiakassuuntautuneisuus 

iv. Laatutietoisuus 

v. Business- ajattelu 

vi. Jatkuva itsensä kehittäminen (Ruohotie, 2007). 

 

Suuri osa kompetensseista tulee iän ja oppimisen myötä. Esimerkiksi perustaidot, 

kuten lukutaito, kirjoitustaito ja laskutaito, tulevat jokaiselle suomalaiselle pakolli-

sen peruskoulutuksen myötä. Koulutuksen tavoitteena on valmistaa nuoria työelä-

mään, ja esimerkiksi ammatillinen koulutus valmistaa tiettyyn ammattiin. Koulu-

tusohjelmille on määritelty tietyt tavoitteet, asiat, joita valmistuneen tulee osata. 
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Näin valmistuvalla nuorella on oman alansa osaaminen hallussa valmistumisen jäl-

keen, ja hän on kompetentti työntekijä. Kommunikointia, ongelmanratkaisua sekä 

päättelykykyä oppii harrastuksissa, koulussa ja jokapäiväisessä elämässä, eikä nii-

den hyötyjä tule vähätellä. 

John Molen vuonna 2001 tekemän kolme kuukautta kestäneen internet-pohjaisen 

Euroopan ja Aasian maiden yrityskulttuureja koskeneen Mole Map- asennetutki-

muksen mukaan koulutuksellista pätevyyttä arvostetaan yhtä paljon kaikissa kult-

tuureissa, mutta eri syistä. Orgaanisissa kulttuureissa koulutus ilmentää henkilön 

persoonallisuutta ja sosiaalista asemaa. Kokemusta ja maalaisjärkeä tai ”elämän 

koulua” arvostetaan yhtä paljon kuin koulutusta. Koulutus ei olekaan itseisarvo, 

vaan se on etuoikeus ja statusmerkki. (Mole 2003). 

Mole Map- tutkimuksessa kysyttiin, mitkä olivat uralla etenemisen tärkeimmät ja 

vähiten tärkeät tekijät. Vastaukset olivat hämmästyttävän samanlaiset kaikkialla 

Euroopassa. Tekijöitä oli kaiken kaikkiaan kahdeksan, joista tärkeimpänä pidettiin 

henkilökohtaisia kontakteja. Toisella sijalla oli koulutus. (Mole 2003).  

Mole Map- tutkimus osoittaakin, että koulutuksen tuoma kompetenssi ei ole työ-

elämässä tärkeintä, vaan esimerkiksi maalaisjärki sekä henkilökohtaiset kontaktit 

ovat aivan yhtä tärkeitä. Nämä ovat niitä asioita, joita ei voi parantaa opiskelemalla 

vaan oman jokapäiväisen arjen kautta. 

3.2 Kansainvälinen kompetenssi 

Nykypäivän työelämää on kuvattu nopeasti muuttuvaksi. Alakohtaisen osaamisen 

lisäksi työntekijältä vaaditaan yleisiä taitoja, kuten kykyä omaksua ja oppia uusia 

asioita nopeasti. Näiden perustaitojen lisäksi nykyisillä työmarkkinoilla pärjäämi-

sen edellytyksenä ovat kansainvälisyystaidot, kuten esimerkiksi kielitaito ja kyky 

kommunikoida eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa. Kaikkia työelämän 

taitoja ei voi opettaa koulussa, vaan joitain taitoja, varsinkin kansainvälisyystaitoja, 

on mahdollista oppia opintojen ohessa vaikka vaihto-opintojen kautta. (Garam 

2000, 83) 



  22(58) 

 

Monikulttuurisuudesta tai kansainvälistymisestä on jo pidemmän aikaa keskusteltu 

yritysten elinehtona sekä välttämättömänä keinona selvitä seuraavien mullistavien 

vuosikymmenten läpi nyt, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, ja työvoimaa on 

haettava myös globaaleilta työmarkkinoilta. (Koulutus ja kehittämiskeskus Palme-

nia 2014). 

Kulttuurinen monitaitoisuus ja kielitaito lisäävät koulutettujen työntekijöiden 

markkina-arvoa kansainvälisillä työvoimamarkkinoilla. Parhaassa tapauksessa kah-

den tai useamman kulttuurin vaikutuspiirissä kasvaneilla on kyky nähdä asiat use-

ammasta eri näkökulmasta, ennen kaikkea erilaisten kulttuurien näkökulmista. Täl-

lainen taito sopii hyvin nykyajan globaaliin työskentelyyn. Esimerkiksi Nokia on 

käyttänyt hyväkseen siirtolaisten toista sukupolvea, joilla on monikulttuurisen per-

spektiivin etu puolellaan. Ulkomailla työskentelevät tuovat myös kotimaahan pala-

tessaan mukanaan arvokasta tietotaitoa sekä näkökulmia, joita voidaan hyödyntää 

yrityksissä, organisaatiossa ja yhteiskuntatasolla. (Ruckenstein 2004, 20). 

Kansainvälisiä osaajia voidaan kuvata transnationaaliseksi eliitiksi, joka liikkuu 

sujuvasti työpaikasta tai maasta toiseen, ja joka kykenee sopeutumaan sulavasti eri-

laisiin ympäristöihin. Tällaisten osaajien työssä on monia yhteisiä piirteitä: esim. 

työ on kansainvälistä, ja työtä tehdään englannin kielellä. Työ vaatii tekijältään luo-

vuutta, kekseliäisyyttä ja jatkuvaa tietojen päivittämistä. Nämä taidot tuovat osaa-

jille kansainvälistä kompetenssia, joka edesauttaa globalisoituneilla työmarkki-

noilla pärjäämistä. (Ruckenstein 2004, 219). 

Globaaliin toimintaan tähtäävät yritykset ovat alkaneet aiempaa määrätietoisemmin 

hyödyntää kulturellia osaamista ja asiantuntemusta. Konsernit käyttävät usein sel-

laisten osaajien palveluja, joista on globaalista näkökulmasta eniten hyötyä. Tällä 

tavoin ne voivat yhdistellä, luoda ja kehittää palvelujaan ja tuotteitaan kansainväli-

seen tai globaaliin käyttöön. (Ruckenstein 2004, 28).  

Kuten kansainvälistyminen on pitkän tähtäimen suunnitelma, on kulttuurien välisen 

kompetenssin hallitseminen pidemmän tähtäimen sijoitus. Harmillisen usein tähän 
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ei osata panostaa ajoissa, vaan kulttuurien välisen kompetenssin hallitsemiseen ale-

taan panostaa vasta, kun epäpätevyys ja väärinymmärrykset ovat johtaneet konflik-

titilanteeseen. (Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia 2014). 

Kulttuurien välisen kompetenssin ymmärtämistä ja osaamista voidaan tarkastella 

nelitasoisena kehityksenä, jonka tasot ovat: 

1) tiedostamaton epäpätevyys 

2) tiedostettu epäpätevyys 

3) tiedostettu pätevyys 

4) tiedostamaton pätevyys 

Ensimmäisessä vaiheessa henkilö ei tiedosta, mikä omassa tai toisen käyttäytymi-

sessä on kulttuurisidonnaista. Hän saattaa joutua tilanteisiin, joissa toinen osapuo-

lista kokee tulleensa väärinymmärretyksi tai loukatuksi. Vasta kun kulttuurien vä-

lisen kompetenssin puutteen tiedostaa, voi oppia, että jotkin epämukavat tilanteet 

saattavat johtua siitä, että kulttuurissa on erilaisia tapoja/käytäntöjä, jotka koetaan 

hyvinkin eri tavalla kuin kotimaassa. Tiedostettu pätevyys on opittua kulttuurien 

välistä kompetenssia, jossa henkilö tiedostaa kulttuuriosaamisen tarpeen ja osaa so-

peuttaa käyttäytymisensä sen vaatimalla tavalla. Tiedostamaton pätevyys puoles-

taan tarkoittaa kykyä sopeutua huomaamattaan tilanteeseen kuin tilanteeseen muut-

tamalla omaa käytöstään tilanteen vaatimusten mukaisesti. (Koulutus ja kehittämis-

keskus Palmenia 2014). 

Kulttuurien välinen kompetenssi -käsitteen merkitystä voi tarkastella kulttuuriherk-

kyyden tai kulttuurisensitiivisyyden avulla. Kaikilla ihmisillä on esimerkiksi erilai-

nen kyky tai herkkyys maistaa ruoasta tietyt mausteet, löytää viinistä sen eri aromit, 

haistaa eri kukkien tuoksut tai kuulla musiikista sen eri instrumentit. Kaikki nämä 

kyvyt voivat olla joillakin yksilöillä luonnostaan vahvoja, mutta useimmiten ihmi-

nen joko harrastustensa tai ammattinsa kautta kehittää aistejansa herkemmiksi ja 

tarkemmiksi. Kulttuuriherkkyyttä voi kehittää samalla tavalla kuin omia aistejaan. 
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Kulttuuriherkkyys tarkoittaa kykyä havainnoida ihmisten käyttäytymisestä kulttuu-

risidonnaisia tapoja, ja tätä kautta ymmärtää eri käyttäytymismallien kulttuurisia 

merkityksiä. Kulttuuriherkkyys on erinomainen kyky sellaisella ihmisellä, joka jou-

tuu toistuvasti vuorovaikutustilanteeseen vierasta kulttuuria edustavan henkilön 

kanssa.  (Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia 2014). 

Kulttuurikompetentti yksilö oppii tietyn kulttuurin toimintamallit ja osaa sopeuttaa 

käyttäytymisensä sen mukaiseksi, ja näin kykenee välttämään suurimmat väärin-

ymmärrykset sekä konfliktit. Tiettyjen kulttuurien oppiminen voi olla helpompaa 

kuin toisten, ja näin ollen sopeutuminen esimerkiksi kulttuuriin Saksassa ei takaa 

onnistumisia Ranskassa. Yksilöllä on mahdollisuus opetella myös ranskalaista kult-

tuuria, jotta kykenee toimimaan siellä, mutta parhaana tapana olisi kehittää omaa 

kulttuuriherkkyyttään. Kulttuuriherkkä ihminen havaitsee kulttuurin ominaispiir-

teet kulttuurissa kuin kulttuurissa ja kykenee sopeuttamaan käyttäytymisensä sen 

hetkisen tilanteen vaatimusten mukaisiksi. Kohdemaalla tai esimerkiksi kohdatta-

valla liike-elämäkulttuurilla ei ole itsessään niin suurta merkitystä, mikäli yksilö on 

kulttuuriherkkä. (Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia 2014). 

Kulttuurien välinen kompetenssi perustuu käytännössä aina erilaisiin vuorovaiku-

tustilanteisiin, joissa eri kulttuureja edustavat yksilöt kohtaavat, ja kaikkien käytök-

sessä ilmenee joko yhdelle tai useammalle kulttuurille ominaisia piirteitä. Tämä ai-

heuttaa sen, että ajattelemalla esimerkiksi ”suomalaiset ovat aina tuollaisia” – ei 

pääse pitkälle, vaan tärkeintä on opetella kulttuuriherkkyyttä ja muistaa, että vie-

rasta kulttuuria ei voi koskaan hallita yhtä hyvin kuin omaansa.  

Kulttuurien välisen kompetenssin lisäksi voidaan puhua kulttuurikompetenssista. 

Kulttuurikompetenssilla tarkoitetaan kykyä ja taitoa toimia jonkun tietyn kulttuurin 

vaikutuspiirissä. Yksilö voi esimerkiksi tuntea niin hyvin ruotsalaiset tavat, kult-

tuurin ja käytännöt, että hän kykenee kotimaansa lisäksi toimimaan siellä.  Kulttuu-

rien välinen kompetenssi on käsitteenä laajempi, ja se käsittää ajatuksen siitä, että 

yksilö kykenee havaitsemaan minkä tahansa kulttuurin erikoispiirteet ja toimimaan 

vuorovaikutustilanteissa niiden mukaisesti. (Koulutus ja kehittämiskeskus Palme-

nia 2014). 
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3.2.1 Kompetenssin hankkiminen 

Yksi tapa oppia kansainvälisiä kompetensseja on vaihto-opinnot. Koulutusta on 

viety globaalimpaan suuntaan, ja osaajien markkinoita on rakennettu ja muokattu 

koulutuksen avulla. Yli miljoona opiskelijaa suorittaa opintojaan kotimaan ulko-

puolella, joista suurin yksittäinen joukko on Yhdysvalloissa opiskelevat aasialaiset. 

Suomalaisista opiskelijoista noin 10 000 nostaa opintotukea ulkomailla suoritetta-

viin opintoihin. Suosituimpia kohdemaita ovat Britannia, Ruotsi, Saksa sekä Yh-

dysvallat. (Ruckenstein 2004, 29).  

Vaihto-opintojen vaikutus kansainväliseen osaamisen on suuri. Opiskelija saa pal-

jon uusia ja mielenkiintoisia kokemuksia, hyvän kielitaidon, kulttuurista pääomaa, 

kyvyn tulla toimeen omillaan ja taidon elää ja työskennellä vieraassa kulttuurissa. 

Vaihto-opintojen hyödyt eivät jää pelkästään yksilötasolle, vaan vaihto-opiskelijoi-

den myötä yhteiskunta saa koulutettuja, päteviä, kielitaitoisia ja kokeneita ihmisiä, 

joiden kyvyt elinkeinoelämässä tulevat tarpeeseen. Kielitaitoisille ja kansainvälistä 

kokemusta omaaville henkilöille on kansainvälistyvässä maailmassa enemmän ky-

syntää kuin tarjontaa. (Myllykoski 1997, 12).  

Euroopan komission teettämässä selvityksessä on havaittu, että entisistä Erasmus 

ohjelmaan osallistuneista opiskelijoista kohtalaisen moni on sijoittunut työelämässä 

sellaisiin tehtäviin, joissa tarvitaan kielitaitoa ja entisen kohdemaan tuntemusta. 

Niin kansallisen kuin yliopistotason toive siitä, että kansainvälisestä opiskelijavaih-

dosta on hyötyä opiskelijoiden työllistymisen kannalta, näyttäisi toteutuneen. (Ga-

ram 2000, 83). 
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4 KANSAINVÄLISYYS TYÖELÄMÄSSÄ 

Kansainvälisyys ei ole enää pelkästään termi, joka kuvastaa matkustamisesta pitä-

vää ihmistä tai yritystä, joka on levittäytynyt kotimaan markkinoiden ulkopuolelle.  

Kansainvälisyys on erottamaton osa meidän joka päiväistä elämää niin työssä kuin 

kotonakin. Digitaalinen vallankumous on pienentänyt maailmaa huomattavasti. Sen 

sijaan, että luemme paikallisesta sanomalehdestä kotimaan tapahtumia, luemmekin 

uutisportaaleista reaaliaikaista tietoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Tämä vaikut-

taa jokapäiväiseen elämäämme. Nykyään ihmisen fyysinen sijainti ei ole enää oleel-

lista yksilön yhteydenpidon ja kansainvälisen toiminnan kannalta, vaan yhteyden 

saa toiselle puolelle maapalloa vaivattomasti ja nopeasti.  Sosiaaliset mediat, joista 

suosituimmat alkavat olla yleisiä muidenkin kuin nuorten keskuudessa, ovat uusin 

suuri mullistus kansainvälisissä suhteissa. Verkostoituminen ei tapahdu enää pel-

kästään esim. paikallisella nuorisoseuralla, vaan se tapahtuu verkossa yli valtioiden 

rajojen ja aikavyöhykkeiden.  

Yritysten globaalin toiminnan myötä niiden kansainvälinen organisaatio muistuttaa 

yhä useammin verkostoa, jossa toimintoja on hajautettu ympäri maailman. Tällai-

sella verkostoyrityksellä on alihankkijoita, tilausvalmistajia ja yhteistyökumppa-

neita ympäri maailmaa. Tätä kautta yritys voi pyrkiä kierrättämään tietoa sekä osaa-

mista yksiköstä toiseen. (Ruckenstein 2004, 25).  

Kymmenen viimeisen vuoden aikana on kansainvälisestä näkökulmasta tullut oleel-

lisempi osa yhä useamman suomalaisen työuraa. Suurimpia kansainvälisen työelä-

män mullistajia Suomessa ovat olleet Nokia sekä Euroopan Unioni. Tutkimusten 

mukaan esimerkiksi Akavan jäsenistä joka kahdeksas on harkinnut ulkomailla työs-

kentelyä tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Korkeissa viroissa toimivia ja 

uraansa rakentavia nuoria kiinnostivat ulkomaiset johto- ja asiantuntijatehtävät. 

Vaikka suurin osa näistä nuorista ei välttämättä päädy ulkomaille, niin vastauksista 

voi tehdä seuraavan päätelmän: Suomen rajojen ulkopuolelta halutaan hakea koke-

muksia, uudenlaisia taitoja ja työtehtäviä. (Ruckenstein 2004, 219). 

Kansainvälisten osaajien markkinat muovaavat korkeasti koulutettujen käsityksiä 

työstä ja arjesta. Monella suomalaisella on kollegoita tai tuttuja ympäri maailmaa, 
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joiden kanssa vertaillaan palkkoja, elintasoa ja työmahdollisuuksia. Ammattitaitoi-

set osaajat voivatkin tehdä päätöksiä sijoittumisestansa siinä missä yritykset ja or-

ganisaatiotkin. (Ruckenstein 2004, 18). 

4.1 Globalisaatio 

Globalisaatiolla tarkoitetaan laajasti ottaen maailman integroitumista yhä yhtenäi-

semmäksi sosiaaliseksi järjestelmäksi. Vaikka maailman yhtenäistyminen voi ta-

pahtua niin politiikan ja kulttuurin kuin sosiaalisten suhteiden alueella, niin globa-

lisaatio nähdään usein ennen kaikkea taloudellisena ilmiönä. Yhä useammat yrityk-

set kehittyvät kansainvälisiksi toimijoiksi, joiden omistus jakaantuu moniin eri mai-

hin. Yritykset sijoittavatkin toimintaansa sinne, mistä avautuu parhaat mahdollisuu-

det liiketoiminnalle. Globalisoituvassa taloudessa korkean koulutuksen ja kansain-

välisyystaitojen merkitys korostuu entisestään; ne mahdollistavat työntekijän siir-

tymisen maasta toiseen. Tämän lisäksi ne tarjoavat maalle kilpailuvaltin kovene-

vaan kansainväliseen kilpailuun. (Garam 2000, 13).  

Hyviä konkreettisia esimerkkejä globalisaatiosta ovat erilaiset kansainväliset katto-

järjestöt tai unionit, jotka sitouttavat valtioita toisiinsa sekä yrittävät kehittää glo-

balisaation mukana tuomiaan hyötyjä. Esimerkkeinä näistä voisi olla Euroopan 

Unionin, World Trade Organisationin sekä International Monetary Fundin. 

4.2 Globalisaation vaikutus työelämään  

Globalisoituminen on tuonut mukanaan kehitystarvetta myös yksilöiden osaami-

seen ja ajatusmaailman. Työntekijöiden haasteena onkin hallita samanaikaisesti 

monimuotoisuutta sekä muutosta. EU:ssa kukoistavat kumppanuus- ja yhteisyrityk-

set, fuusiot sekä yritysostot, jotka pienentävät valtioiden rajoja. Monikansalliset yri-

tykset ovat muuntaneet kansalliset tytäryhtiönsä tuoteryhmiksi, joita johtavat mo-

nikansalliset tiimit. Niiden tehokkuus riippuu täysin siitä, kuinka hyvin eri kansal-

lisuuksia edustavat johtajat työskentelevät yhdessä. Globaalit markkinat vaativatkin 

yrityskulttuureilta globaalisuutta, jonka taustana tulee olla sitä ymmärtävää työvoi-

maa. Maailma pienenee ja markkinat laajenevat, jolloin yksilön on löydettävä kei-

not sopeutua tällaisessa maailmassa. Käytännössä yksilön pitää olla sopeutuvainen 
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globalisaation tuomiin muutoksiin: erilaisiin kulttuureihin, laajemman kielitaidon 

tarpeeseen sekä erilaisiin toimintamalleihin. Kansainvälisten taitojen merkitys on 

kasvanut suuresti. (Mole 2003, 12). 

Globalisaation mukana on osattu kehittyä, ja esimerkiksi koulutusta mukautetaan 

koko ajan globalisoituvan maailman muutostarpeiden mukaisesti. Globalisaation 

mukanaan tuoma teknologian ja kommunikaation nopea kehitys on vienyt koulu-

tusjärjestelmiä lähemmäksi sitä, mitä informaatioteknologinen yhteiskunta vaatii. 

Kehitysvauhti on niin nopeaa, että koulutuksesta on tullut läpi elämän kestävä op-

pimis- ja harjoitteluprosessi, joka kehittää sellaisia muuttuvia tietoja ja taitoja, joita 

voidaan käyttää kilpailuetuina työmarkkinoilla, ja joissa tietotaitoa vaihdetaan kuin 

hyödykkeitä. (Chinnamai 2005).  

Turun Yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen Brahea on julkaissut Anne Rou-

helon ja Heli Trappin julkaisun” Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa”. 

Siinä käydään hyvin läpi niitä tarpeita, joita globaali tulevaisuuden työelämä edel-

lyttää. Heidän julkaisussaan mainittu tutkimus osoittaa muuttuneen työelämän tar-

peiksi muun muassa seuraavat: 

Työelämässä tarvitaan ominaisuuksia kuten kommunikaatiokyky, erilaisuuden ym-

märtäminen, joustavuus, aktiivisuus, järjestelmällisyys sekä avomielisyys. Toimin-

nallisista taidoista tärkein on kommunikaatiotaito, jolla viitataan sekä suulliseen 

että kirjalliseen viestintään. Digitaalisen aikakauden aikana tulisi osata käyttää oi-

keita välineitä; esim. sähköpostin sijaan tulisi käyttää laajemman kanssakäymisen 

välineitä kuten puhelinta tai videopuhelua, mikäli vain se on mahdollista (Rouhelo 

& Trapp 2013). 

Kun ollaan tekemisissä eri kulttuuri- ja kielitaustaisten henkilöiden kanssa, on vää-

rinymmärrysten riski aina olemassa. Mikäli kaikille yhteisenä kielenä on englanti, 

niin tutkimuksen mukaan on tärkeää, että monimutkaiset asiat osataan ilmaista ly-

hyesti ja ymmärrettävästi.  Tiukasti sidoksissa tähän on se, että ymmärretään hen-

kilöä tai henkilöitä, joiden kanssa kommunikoidaan. Toisin sanoen tunnetaan hei-

dän taustansa ja kulttuurinsa ja tiedetään, mikä motivoi heitä. Tämä korostuu eri-

tyisesti silloin, kun ollaan tekemisissä eri maiden ihmisten kanssa. Alla olevassa 
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taulukossa on yhteenveto sekä työntekijöiden että johtajien osaamistarpeista eli glo-

baalissa yhteistyössä tarvittavista ominaisuuksista ja taitavasta toiminnasta. (Rou-

helo & Trapp 2013). 

Alla olevassa taulukossa havainnollistetaan, millaisia työntekijöiden ja johtajien 

osaamistarpeita globaali työ vaatii: 

Taulukko 2. Työntekijöiden ja johtajien yhteiset osaamistarpeet globaalissa 

työssä 
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5 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Teoriaosuuteni koostuu kolmesta laajasta kokonaisuudesta, joiden tarkoituksena on 

auttaa ymmärtämään miten työelämän globalisoituminen on muuttanut yksilön 

osaamisvaatimuksia työelämässä, sekä miten näihin vaatimuksiin voi adaptoitua. 

Yhtenä tapana hankkia tarvittavaa osaamista on suorittaa vaihto-opintoja. Täten 

teoriani kolme kokonaisuutta ovat vaihto-opinnot ja niiden hyödyt opiskelijoille, 

työelämän valmiudet ja -taidot, sekä työelämän kansainvälisyys. 

Maailman globalisoituessa työmarkkinat ovat olleet muutoksen alla, ja pienet pai-

kalliset suomalaiset yritykset alkavat olla historiaa. Niiden tilalle on tullut suuria 

globaaleja yrityksiä, niiden tytäryhtiöitä tai alihankkijoita. Kollegat, esimiehet, asi-

akkaat tai muut sidosryhmät eivät enää ole välttämättä suomalaisia. Useimmiten 

jokaisessa yrityksessä on eri etniseltä taustalta olevia henkilöitä, joilla on erilainen 

kulttuuritausta sekä omat tavat ja käytännöt, ja heidän kanssa tulee osata kommu-

nikoida. 

Koulutuksen tehtävä on antaa yksilölle toimintavalmiudet työelämään ja kyvyn toi-

mia oman alansa töissä. Autoasentajan tulee osata korjata autoja, kun taas lääkärin 

oletetaan osaavan diagnosoida eri tauteja potilailtaan. Nämä asiat voidaan saavuttaa 

koulussa uutteralla opiskelulla sekä harjoittelulla. Mutta mitä taitoja autoasentaja 

tarvitsee, kun varaosien maahantuonti on keskitetty Saksaan tai lääkäri lähtee Rans-

kaan pidempään konferenssiin Eurooppalaisten kollegoidensa kanssa? He tarvitse-

vat kansainvälisyystaitoja. 

Kansainvälisyystaidot ovat ryhmä taitoja, joita yksilö tarvitsee toimiakseen kan-

sainvälisissä ympäristöissä. Taidot liittyvät usein sosiaalisiin tilanteisiin; kykyyn 

kommunikoida eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa aiheuttamatta konflik-

teja. Joitain kansainvälisyystaitoja, kuten kielitaitoa, opiskellaan koulussa, mutta 

suurin osa näistä syntyy kokemuksia kautta. Perheen ja ystävien kanssa tehdyt 

loma-matkat, ja kaikki muu toiminta, jossa on mahdollisuus kommunikoida eri 

kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa, ovat erinomainen mahdollisuus kehittää 

näitä taitoja. (Rouhelo & Trapp 2013). 
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Yksi väylä oppia näitä elintärkeitä kansainvälisyystaitoja on opintojen aikana suo-

ritettavat vaihto-opinnot, joiden valikoima on laaja. Opiskelija voi itse päättää koh-

demaan ja vaihto-opintojen pituuden. Riippumatta kohdemaasta tai kestosta yksi 

asia on varma: Opiskelija pääsee kehittämään kielitaitoansa, tutustumaan vieraa-

seen kulttuuriin ja sen tapoihin sekä sopeuttamaan omaa käytöstä vieraan kulttuurin 

tapojen mukaisiksi. Näin vaihto-opintojen antamat valmiudet kohtaavat kansainvä-

listyneen työelämän vaatimukset. 

Työelämävalmiuksien pohjalla on joitain perusvalmiuksia, joita yksilö alkaa opet-

telemaan jo nuorella iällä. Nämä perusvalmiudet ovat monelle itsestäänselvyyksiä, 

mutta ne ovat silti osa yksilön kompetenssia. Alla oleva kuvio havainnollistaa, 

mistä eri taidoista henkilön kompetenssi muodostuu ja mistä näitä voi oppia.  

Kuvio 1. Kompetenssit 
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Alla olevan kuvion tarkoituksena on puolestaan havainnollistaa empiiristä tutki-

mustani. Miksi tutkin juuri näitä taitoja, ja mihin olettamuksiin työelämän vaati-

muksiin pohjautuvat kysymykseni perustuvat. 

 

 

Kuvio 2. Empirian havainnollistaminen 

 

 

 

 

 

 

Globalisaation vaikutus 
työelämään

•Monikulttuurista

•Vaatii kansainvälisyystaitoja

•Kompetenssit muuttuneet

Kompetenssit

•Kielitaito

•Kyky oppia uutta nopeasti ja toimia 
itsenäisesti

•Kansainvälisyystaidot

•Kulttuurien ymmärtäminen

Vaihto-opinnot

•Kehittävät kansainvälisyystaitoja

•Parantavat kompetenssia
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6 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tämän kappaleen tarkoituksen on käydä läpi tutkimukseni toteutusta. Mitkä ovat 

tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen metodit, joita käytin tutkimuksessani ja miksi 

päädyin juuri niihin? 

6.1 Tutkimuksen metodit 

Tutkimusta tehdessä on tärkeä valita oikea tutkimusmenetelmä eli tapa, jolla alkaa  

etsiä vastausta tutkimuskysymykseensä ja tutkimusongelmiin. Hyvällä tutkimuk-

sella on aina jokin tarkoitus, ja se edellyttää oikean kohderyhmän ja tutkimusmene-

telmän valintaa. Tutkimusmenetelmän valinnan tulee perustua tutkimusongelmaan 

ja tutkimuksen tavoitteeseen; Mihin tutkimuksella yritetään saada vastaus. Empii-

risessä tutkimuksessa tutkimustuloksia saadaan havainnoimalla tutkimuskohdetta 

sekä analysoimalla ja mittaamalla sitä.  Tutkimusaineisto onkin yksi empiirisen  tut-

kimuksen keskipisteistä ja tutkimuksen toteuttamisen lähtökohta. Aineistoin poh-

jalta pyritään selvittämään tutkimiskohteiden lainalaisuuksia ja keskinäisiä korre-

laatioita. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2004). 

Yleisimmät tutkimusmenetelmät ovat kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus.  

Kvalitatiivinen eli laadullinen menetelmä on suuntaus, jonka tarkoituksena on ym-

märtää syvällisemmin tutkittavaa asiaa. Tämä tapa toimii tutkimuksiin, joissa tut-

kittavasta ilmiöstä halutaan muodostaa kokonaisvaltainen käsitys. Omassa työssäni 

käytän kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää, koska aiheeni kannalta 

laaja-alainen vastaajajoukko on parempi kuin kapea-alainen. Kvantitatiivisessa tut-

kimuksessa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia menetelmiä aineiston analysoin-

nissa ja se sopiikin tutkimuksiin, joissa halutaan saada tilastollista tutkittavasta asi-

asta tai ilmiöstä. Näin ollen yleistettävyys paranee, eivätkä yksittäisten henkilöiden 

mahdollisesti massasta poikkeavat vastaukset vääristä tutkimustuloksia oleellisesti. 

(Hirsijärvi ym. 2004).  

Tutkimustyypikseni valitsin kyselyn ja tiedonkeruuvälineeksi kyselylomakkeen, 

koska tiedonkeruuväline tulee valita sen mukaan, mitä tutkimuksen laatu edellyttää. 
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Kysely mahdollistaa sen, että tutkimus on valmiiksi strukturoitu, joka puolestaan 

mahdollistaa helpon tietojen kerättävyyden. 

6.2 Tutkimuksen suunnittelu 

Aloitin tutkimuksen suunnittelun suunnittelemalla kyselylomakkeen. Pohdin millä 

kysymyksillä saan vastauksen tutkimuskysymykseeni. Tämän jälkeen aloin muo-

dostaa kysymyksiä, jotka vastaavat tutkimuskysymykseeni, sekä ovat teorian pe-

rusteella oleellisia. Jokaisen kysymyksen tuli siis mitata jotain taitoa, joka on teo-

riaosuuden pohjalta todettu tarpeelliseksi kansainvälisessä työelämässä. Kun olin 

saanut kaikki kriteerit täyttävät kysymykset kasaan, niin seuraavaksi mietin millai-

sia tukikysymyksiä tutkimuksessa tulisi olla. Tukikysymysten avulla tuloksia voi 

tarkastella kriittisesti, sekä niitä voi käyttää apuna analysoidessa vastauksia. Kun 

kysymykset oli suunniteltu, niin suunnittelin rakenteen ja muotoilin kysymykset si-

ten, että ne ovat helppoja ymmärtää ja saan vastaukset juuri niihin teoriaan pohjau-

tuviin osatekijöihin, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen. Kun kyselylomake oli 

valmis, pyysin vielä kahdelta satunnaisesti valitulta henkilöltä puolueetonta pa-

lautetta lomakkeesta. Tällä varmistin vielä, että tutkimuskysymykset ymmärrettiin 

oikein ja niihin on helppo vastata. Kun lomake oli valmis, niin aloin pohtimaan 

tehokkainta tapaa saada tutkimusaineisto kasaan. Tavoitteena oli tavoittaa määrit-

telemäni kohderyhmä, sekä saada tarpeeksi vastauksia lyhyessä ajassa.  

6.3 Tutkimuksen toteutus 

Kyselylomakkeen tekemisessä käytin Eduix E-lomaketta, jonka avulla tulokset on 

helppo kerätä ja saada analysoitavaan muotoon. Tutkimuksen jakamisen väyläksi 

valikoitua Facebook. Siellä pystyin julkaisemaan tutkimuksen heti, kohdistamaan 

sitä oikeille henkilöille sekä mainostamaan sitä. Kohderyhmänä oli entiset ja ny-

kyiset Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vaihto-

opintoja.  Tavoitteena oli saada vähintään 40-50 vastausta.  Heti kun aktivoin kyse-

lylomakkeen julkiseksi, niin jaoin kyselylomakkeen linkin omassa tilapäivityk-

sessä, jossa kerroin mikä on kohderyhmä sekä pyysin siihen kuuluvia henkilöitä 

vastaamaan kyselyyn. Toisena asiana jaoin kyselylomakkeen suljetussa Facebook- 
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ryhmässä, jossa on ainoastaan henkilöitä, jotka suorittivat vaihto-opintoja Thai-

maan Rangsitissa keväällä 2013. Näiden toimien lisäksi pyysin vielä kahta vuosina 

2012 ja 2014 STAR ohjelman kautta vaihto-opintoja suorittanutta ystävääni jaka-

maan tutkimuksen kuvauksen ja linkkiä eteenpäin, esimerkiksi ryhmiin, joissa on 

heidän kanssaan vaihto-opintoja suorittaneita opiskelijoita. Viimeisenä toimenpi-

teenä pyysin erästä Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskelevaa hyvin aktiivista 

sekä verkostoitunutta henkilöä jakamaan kyselylomakkeen kuvausta ja linkkiä 

omassa päivityksessään, sekä mahdollisissa ryhmissä, joissa on potentiaalisia vas-

taajia. 

Kyselyyn oli aikaa vastata yksi viikko, jonka aikana sain tavoittelemani määrän 

vastauksia. Suljettuani kyselylomakkeen linkin, siirsin tutkimustulokset Exceliin 

analysoidakseni niitä. 

6.4 Kyselylomake 

Kyselylomake on jaoteltu neljään eri osaan, jotka ovat seuraavat: 

 Taustatiedot 

 Vaihto-opinnot 

 Vaihto-opintojen antamat hyödyt ja valmiudet 

 Vaihto-opintojen hyödyt 

6.4.1 Taustatiedot 

Taustatietojen tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden ikä, sukupuoli ja koulu-

tusala. Näiden tietojen avulla pystyy tarkistamaan, onko otanta tarpeeksi laaja-

alainen, jotta tuloksista voi muodostaa yleistyksiä. Mikäli vastaajissa olisi esi-

merkiksi vain yli 30-vuotiaita tekniikan-alalla opiskelevia naisia, tulosten yleis-

tettävyys heikentyisi. 

6.4.2 Vaihto-opinnot 

Vaihto-opinnot osuudessa selvitin,  mikä on ollut vaihdon kohdemaa, onko ky-

seessä vaihto-ohjelma vaiko omatoiminen vaihto, sekä mikä on ollut vaihto-
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opintojen kesto. Nämä ovat tukikysymyksiä, joiden avulla halusin selvittää, 

onko vaihto-opintojen kohdemaalla tai kestolla vaikutusta tutkimustuloksiin. 

Esimerkiksi muiden Pohjoismaiden kulttuuri on lähempänä omaamme, jolloin 

kansainvälisyystaidot eivät välttämättä kehity niin paljon kuin esimerkiksi 

Thaimaassa, jonka kulttuurissa ei ole juurikaan yhtäläisyyksiä omaamme. Pi-

demmän ajan vaihdossa olevien voi myös ajatella oppivan enemmän kuin nii-

den, joiden vaihto-opinnot ovat lyhytkestoisemmat. 

6.4.3 Vaihto-opintojen antamat hyödyt ja valmiudet 

Vaihto-opintojen antamat hyödyt ja valmiudet osuudessa lähdin selvittämään 

vastausta kysymykseen ”mitä kansainvälisen työelämän kompetensseja vaihto-

opinnot kehittävät”. Kysymykset on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä 

osassa kysyin, miten vaihto-opinnot kehittivät yleisiä kompetensseja, joista on 

hyötyä kansainvälisessä työelämässä. Näihin kuuluvat kielitaito, kyky tulla toi-

meen omillaan sekä kyky oppia uusia asioita nopeasti. Toisessa osassa selvitin, 

miten vaihto-opinnot ovat kehittäneet suoranaisia kansainvälisyystaitoja, joihin 

kuuluvat kyky ymmärtää kulttuurien eroavaisuuksia, kyky havainnoida käytök-

sen kulttuuriominaisia piirteitä sekä kyky ymmärtää erilaista kulttuuria ja so-

peuttaa oma käytös sen mukaiseksi.  

6.4.4 Vaihto-opintojen hyödyt 

Neljäs osuus koostuu vaihto-opintojen hyödyistä työelämässä. Syynä viimeisen 

kysymyksen avoimeen muotoon on vastaajien monimuotoisuus. Osa vastaajista 

saattaa olla vasta hakeutumassa työelämään, kun taas osalla saattaa olla työelä-

mää takana jo useampi vuosi. Näin ollen vaikka opiskelija kokisi vaihto-opin-

tojen kehittäneen kansainvälisyystaitoja, niin niistä ei välttämättä vielä ole ollut 

hyötyä työelämässä, vaan hyödyt konkretisoituvat vasta tulevaisuudessa. Avoi-

mella kysymyksellä jokainen pystyy kertomaan, miten vaihto-opinnot ovat ke-

hittäneet itseä työelämää ajatellen elämäntilanteesta riippumatta. 
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7 TULOKSET 

Tämän kappaleen tarkoituksena on käydä läpi kyselytutkimuksen vastaukset ja poh-

tia syitä sekä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet vastauksiin. Käyn vastaukset läpi 

kokonaisuus kerrallaan.  

7.1 Taustatiedot 

Taustatiedot kokonaisuuteen kuuluu vastaajien ikä, sukupuoli sekä koulutusala.  

Sain vastauksia yhteensä 41 kappaletta. Vastanneista 21 oli miehiä ja 20 naisia. 

Sukupuolijakauma on siis hyvinkin tasainen.  

 

Kuvio 3. Vastaajien sukupuolijakauma 

Vastaajien ikä on jaettu kolmeen eri ikähaarukkaan; 18–25, 25–30 ja yli 30. Jopa 

71 % vastanneista kuului ensimmäiseen ikäryhmään eli 18–25- vuotiaisiin, kun taas 

26–30- vuotiaat muodostivat 27 % osuuden kokonaisjakaumasta. Yli 30-vuotiaita 

vastaajia oli ainoastaan yksi, joka vastaa 2,4 % koko joukosta.  

Vastaajien ikäjakauma selittyy tutkimuksen kohderyhmällä. Toisen asteen opiske-

lijoita on kaikenikäisiä, mutta suurin osa aloittaa opiskelut korkeakoulussa joko 

suoraan lukion jälkeen tai sitten muutama vuosi sen jälkeen, kun on käynyt ensin 

armeijan tai viettänyt esimerkiksi välivuoden. Näin ollen aloittavista opiskelijoista 
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suurin osa on 19 – 22-vuotiaita. Vaihtoon lähdetään usein kolmannen opiskeluvuo-

den aikana, jolloin opiskelijat ovat 22- 25-vuotiaita. Suurin osa vastaajista on sel-

laisia henkilöitä, jotka ovat opiskellut vuosien 2010 ja 2014 välillä. Tämä vaikuttaa 

suoraan siihen, että vaikka osa vastaajista olisikin ollut työelämässä jo jonkun aikaa 

ja vaihto-opinnoista olisi kulunut useampi vuosi, niin vastaaja on 18 – 25-vuotias. 

Mikäli tutkimus olisi toteutettu siten, että kysely olisi lähetetty esimerkiksi eri työn-

antajille eikä toteutettu sosiaalisessa mediassa, siten että kohderyhmän muodosta-

vat omat tuttuni, niin ikäjakauma olisi varmasti täysin erilainen. 

 

 

Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma 

 

Kolmantena taustatietona oli vastanneiden opiskelijoiden opintoyksikkö. Tämän 

kysymyksen tarkoituksena oli olla tukena muille kysymyksille, kun teen johtopää-

töksiä ja analyysia vastauksista. Vastaukset eri yksiköiden välillä jakautuivat alla 

olevan kuvion mukaisesti.  
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Kuvio 5. Vastaajien jakauma opintoyksikön mukaan 

 

7.2 Vaihto-opinnot 

Kyselytutkimuksen vaihto-opinnot-osiossa kartoitin maita, joissa henkilöt olivat 

vaihto-opintonsa suorittaneet, vaihdon kestoa sekä sitä, olivatko henkilöt hakeutu-

neet omatoimisesti vaihtoon vai vaihto-ohjelman kautta. Näiden kysymysten tar-

koituksena on olla apuna, kun analysoidaan, miten vastaajat kokivat vaihto-opinto-

jen kehittäneen työelämän kannalta oleellisia kansainvälisyystaitoja. Oletuksena 

on, että vaihdon kesto ja vaihtomaa vaikuttavat oleellisesti siihen, miten vastaajat 

kokevat näiden taitojen kehittyneen. Pidemmässä ajassa ehtii oppia paremmin, ja 

toiset kulttuurit ovat tavoiltaan kauempana omaamme kuin toiset. 

Ensimmäisenä kysymyksenä oli vaihtomaa. Vastaukset maittain muodostuivat alla 

olevan taulukon mukaisesti. 
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Taulukko 2. Maa, missä suoritit vaihto-opintosi 

Niin kuin taulukosta näkee, vastaajat ovat suorittaneet vaihto-opintojansa useissa 

eri maissa. Kahdessa eri maassa on ollut useampikin henkilö. Thaimaa on ollut yli-

voimaisesti suosituin vaihtomaa. Suurimpana syynä tähän on se, että tutkimus jaet-

tiin Facebook-ryhmään, jossa oli henkilöitä, jotka suorittivat vaihto-opintojansa 

Thaimaan Rangsitissa keväällä 2013. Näiden lisäksi tutkimus tavoitti  monta hen-

kilöä, jotka ovat suorittaneet vaihto-opintojansa Thaimaassa, joko ennen tai jälkeen 

vuoden 2013. Tätä olettamaa tukee se, että suuri osa vastanneista oli Liiketalous- ja 

matkailu -yksiköstä, koska kaikki Star- projektiin osallistuvat opiskelevat tuossa 

yksikössä. Toiseksi suosituin vaihtomaa oli Saksa. Se on myös yleisellä tasolla 

melko suosittu vaihto-maa, jonka tutkimuskin osoittaa. 

Toisena vaihto-opintoja koskevana kysymyksenä esitettiin oliko vaihto-opinnot 

suoritettu omatoimisesti vaiko vaihto-ohjelman kautta. 34 henkilöä vastanneista oli 

suorittanut vaihto-opintonsa vaihto-ohjelman kautta, kun taas omatoimisessa vaih-

dossa oli ollut 7 henkilöä. Kysymyksen tarkoituksena on olla tukena muodostaessa 

hypoteeseja ja analysoidessa muita kysymyksiä. Esimerkiksi vastaus ei suoraan 

kerro, ovatko vaihto-opinnot huomattavasti suositumpia kuin omatoimiset vaihdot. 

Koska suurin osa vastaajista oli suorittanut vaihto-opintonsa Thaimaassa, vaikuttaa 

se oleellisesti myös tähän. Mikäli vastaajan vaihto-opinnot ovat kestäneet 0 – 3 kk, 

yksikkönä on Liiketalous- ja matkailu sekä vaihtomaana Thaimaa, niin voidaan 

olettaa, että vaihto-opinnot on suoritettu Star-ohjelman kautta. Näin olleen suuri 
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määrä Thaimaassa vaihto-opintonsa suorittaneista vaikuttaa suoraan siihen, moniko 

vastanneista on suorittanut vaihto-opintonsa vaihto-ohjelman kautta. 

 

 

Kuvio 6. Vaihto-opintojen tyyppi 

Kolmantena kysymyksenä oli vaihto-opintojen kesto. Vaihtoehtoina oli 0 – 3 kk, 3-

6 kk, 6 - 12 kk sekä yli 12 kk. Kysymyksen tavoitteena on olla tukena muille tutki-

muskysymyksille analysoidessa tuloksia. 25 henkilöä vastanneista oli ollut vaih-

dossa 0 – 3 kk, joka on loogista, koska suurin osa vastaajista on suorittanut vaihto-

opintonsa Thaimaassa 3 kuukautta kestävän vaihto-ohjelman kautta. 3-6 kuukautta 

vaihto-opiskelleita oli 12 kappaletta, joista 4 henkilöä oli Thaimaassa. Uskoisin tä-

män selittyvän sillä, että Thaimaahan sijoittuva STAR-projekti kestää tasan 3 kk, 

joka osuu pituudeltaan molempiin skaaloihin 0–3 kk ja 3–6 kk, jolloin on voinut 

olla vaikeaa olla varma, kumpaan se kuuluu. 6-12 kk kestävissä vaihto-opinnoissa 

olleita oli 4 henkilöä. Yli 12 kk vaihto-opintoja ei ollut suorittanut kukaan vastan-

neista. Mikäli lasketaan pois Thaimaassa opiskelleet ja analysoidaan vain satun-

naisjoukkoa, niin 3-6 kk on yleisin vaihto-opintojen pituus pienellä otannalla.  
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Taulukko 3. Vaihto-opintojen kesto kohdemaan mukaan 

 

7.3 Vaihto-opintojen antamat hyödyt ja valmiudet 

Vaihto-opintojen antamat hyödyt ja valmiudet- osuuden tavoitteena oli saada vas-

taus tutkimuskysymykseen; miten vaihto-opinnot kehittävät opiskelijan kansainvä-

lisen työelämän kompetenssia. Kysymykset perustuvat teoriaan pohjautuviin väit-

tämiin tiedoista ja taidoista, joita vaihto-opintojen koetaan kehittävän. Väittämät oli 

jaettu kahteen osioon, joissa toisessa kartoitetaan, miten opiskelijat kokevat heidän 

yleisten kansainvälisyystaitojen parantuneen, kun taas toisessa tarkastellaan tar-

kemmin syvempiä vieraan kulttuuriin ymmärtämiseen liittyviä taitoja.  

Ensimmäisenä väittämänä oli ”Vaihto-opinnot kehittivät kielitaitoani”. Suurin osa 

vaihdosta olleista koki kielitaidon kehittyneen vaihto-opintojen avulla. 42 % vas-

taajista oli osittain samaa mieltä, kun taas 46 % vastaajista oli täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa. Täten jopa 88 % koki kielitaidon parantuneen. Suomalainen pe-

ruskoulutus luo vakaan pohjan myös kielitaidolle, mutta mikäli itse ei aktiivisesti 

hakeudu tilanteisiin, joissa kieltä pääsee käyttämään, ei se välttämättä kehity. 

Vaihto-opinnoissa yksilön kielen osaaminen joutuu koetukselle, kun arjen käyttö-

kieli muuttuu joksikin muuksi kuin äidinkieli.  5 % vastaajista oli täysin tai osittain 

erimieltä väittämän kanssa. Syynä voi olla esimerkiksi se, että vastaajan kielitaito 
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oli jo niin vankalla pohjalla, että vaihto-opinnot eivät antaneet lisäarvoa. Monessa 

muussa maassa ei esimerkiksi osata englannin kieltä niin hyvin kuin Suomessa, ja 

suomalaisen mennessä maahan, jonka äidinkieli ei ole englanti, on hyvin todennä-

köistä, että suomalainen osaa jo mennessään englannin kieltä paremmin kuin muut.  

 

Kuvio 7. Väittämä 1: Vaihto-opinnot kehittivät kielitaitoani? 

 

Toisena väittämänä oli ”Vaihto-opinnot kehittivät kykyäni tulla toimeen omillaan 

ja toimia itsenäisesti”. Moni opiskelija on itsenäinen jo opiskeluaikana; he asuvat 

yksin, tekevät ruokansa itse ja hoitavat oman taloutensa, joten kysymystä voisi pitää 

turhana. Näin ei kuitenkaan ole. Kotimaassa ympärillä on aina tietty sosiaalinen 

turvaverkosto, joka koostuu ystävistä, perheestä ja tuttavuuksista. Suomessa jokai-

nen myös tietää, mihin mennä, kun sairastuu, mistä hakea apua, mikäli rahat loppu-

vat, ja kaikkiin ongelmiin löytyy vastaus. Vaihto-opinnoissa kaikki on vierasta aina 

kulttuurista arkisiin käyttäytymismalleihin, jolloin opiskelijan tulee kyetä tulemaan 

toimeen omillaan erilaisella tavalla sekä toimia itsenäisesti ilman sosiaalisen turva-

verkoston jatkuvaa apua. Nämä kyvyt ovat erityisen arvokkaita kansainvälistyneen 

työelämän näkökulmasta, koska työn kautta voi joutua moneen tilanteeseen, joissa 

se tuttu tukiverkosto ei ole käytettävissä, vaan tulee tulla toimeen omillaan ja kyetä 
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tekemään itsenäisiä päätöksiä. Suurin osa vastaajista kokikin näiden taitojen paran-

tuneen. 41 % oli osittain samaa mieltä väittämän kanssa, kun taas 39 % oli täysin 

samaa mieltä. Vajaa 10 % ei ollut samaa eikä eri mieltä, kun taas yhteensä 5 % 

vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä. Vaihdon kesto ja tyyppi ovat saattaneet 

vaikuttaa siihen, miten tämä on koettu. Esimerkiksi mikäli opiskelija on ollut Thai-

maassa vaihdossa Star- projektin kautta, niin itsenäisyyttä tarvitsee huomattavasti 

vähemmän. Yhteistyön turvin opiskelijoille kerrotaan hyvinkin tarkasti, mistä saa 

apua mihinkin, koulu on aktiivisesti mukana varmistamassa vaihto-opiskelijoiden 

hyvinvointia sekä ympärillä on jatkuvasti useamman kymmenen samasta koulusta 

vaihtoon lähteneen tukiverkosto. Joillekin vaihto-opinnot voivat myös olla tapa op-

pia itsenäisyyttä, jolloin sitä yritetään tietoisesti kehittää, kun taas toisille tietty 

turva ja tuki voi olla tärkeämpää.  

 

 

Kuvio 8. Väittämä 2: Vaihto-opinnot kehittivät kykyäni tulla toimeen omillaan ja 

toimia itsenäisesti 

 

Kolmantena väittämänä oli ”Vaihto-opinnot kehittivät kykyäni oppia uusia asioita 

nopeasti”. Kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa, miten opiskelijat kykenivät 
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omaksumaan uusia asioita nopeasti. Arjessakin kohtaa päivittäin uusia asioita, ja 

koulutuksen tarkoituksena on opettaa uutta, joten tämän kysymyksen olisi voinut 

esittää käytännössä kenelle vaan. Vieraaseen kulttuuriin mentäessä uusia asioita op-

pii huomattavasti enemmän, koska kaikki muuttuu. Kotimaassa uuden asian oppi-

minen voi olla vaikka uusi asia töissä, kun taas vaihto-opintojen aikana se voi olla 

kokonaisen kulttuurin ymmärtäminen ja sen erilaisiin tapoihin tottuminen. Kyky 

oppia uusia asioita nopeasti on alati muuttuvassa työelämässä elintärkeä taito, var-

sinkin kansainvälisestä ja kulttuurisesta aspektista tarkasteltuna. Tässä kysymyk-

sessä oli hajontaa hieman enemmän kuin aikaisemmissa, mutta yleiskuva on posi-

tiivinen. 10 % vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, kun taas jopa 

66 % vastaajista oli osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Jopa 20 % ei ollut sa-

maa eikä eri mieltä väittämän kanssa. Vain 5 % oli osittain tai täysin eri mieltä. 

Voisi siis sanoa, että 75 % koki, että vaihto-opinnot kehittivät jossain määrin kykyä 

oppia uusia asioita nopeasti, kun taas 20 % ei osannut oikein sanoa, ja 5 % ei koke-

nut tämän taidon kehittyneen.  

 

Kuvio 9. Väittämä 3: Vaihto-opinnot kehittivät kykyä oppia uusia asioita nopeasti 

Neljäs väittämä oli ensimmäinen väittämä, jonka avulla tutkittiin, miten opiskelijat 

kokivat vaihto-opintojen kehittäneen heidän kulttuurienvälisen ymmärtämisen tai-
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toa. Väittämänä oli ”Vaihto-opinnot auttoivat ymmärtämään kulttuurien eroavai-

suuksia ja kommunikoimaan eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa”. Teoria-

osuuden pohjalta voidaan todeta, että yksi tärkeimmistä kansainvälistyneen työelä-

män taidoista on tämä. Yhä useampi yritys on jossain määrin monikansallistunut 

eikä työtä tehdä enää pelkästään suomalaisten kanssa, vaan kollegat voivat olla 

missä päin tai mistä päin maailmaa tahansa. Vastauksien perusteella tämän taidon 

kehittymisestä oltiin hyvinkin yksimielisiä. 98 % eli selkeä enemmistö vastaajista 

oli osittain tai täysin samaa mieltä, ja 2 % osittain tai täysin eri mieltä. Vaihto-

opintojen perusajatuksena on lähteä vieraaseen maahan ja vieraaseen kulttuuriin 

opiskelemaan, joten pärjätäkseen jokaisen on kyettävä ymmärtämään kulttuurien 

välisiä eroavaisuuksia sekä kommunikoimaan eri kulttuuritaustaisten henkilöiden 

kanssa.  

 

 

Kuvio 10. Väittämä 4: Vaihto-opinnot auttoivat ymmärtämään kulttuurien eroavai-

suuksia ja kommunikoiman eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa.  
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Viides väittämä oli ”Vaihto-opinnot auttoivat havainnoimaan eri kulttuuritaustais-

ten henkilöiden käyttäytymistä sekä ymmärtämään kulttuurikohtaisia käyttäytymis-

malleja”. Tämän kysymyksen avulla kartoitettiin, kuinka opiskelijat kokivat heidän 

kulttuuriherkkyyden kehittyneen vaihto-opintojen aikana. Kulttuuriherkkyydellä 

tarkoitetaan yksilön kykyä tunnistaa, mikä toisen käyttäytymisessä on kulttuuri-

sidonnaista. Kulttuuriherkkyys on työelämän kannalta erittäin hyvä taito, koska 

kulttuuriherkän ihmisen ei tarvitse erikseen opetella tiettyjen kulttuurien tapoja ja 

käyttäytymismalleja, vaan hän kykenee havainnoimaan ne toisten käyttäytymisestä 

ja tätä kautta sopeuttamaan oman käytöksensä niiden mukaisiksi. 90 % vastaajista 

oli osittain tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 2 % vastaajista ei ollut samaa 

eikä eri mieltä, kun taas 7 % oli osittain tai täysin eri mieltä. Ehdottomasti suurin 

osa koki siis kulttuuriherkkyytensä parantuneen vaihto-opintojen avulla.  

 

 

Kuvio 11. Väittämä 5: Vaihto-opinnot auttoivat havainnoimaan eri kulttuuritaus-

taisten henkilöiden käyttäytymistä sekä ymmärtämään kulttuurikohtaisia käyttäyty-

mismalleja. 
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Kuudes väittämä oli ”Vaihto-opinnot kehittivät kykyä ymmärtää erilaista kulttuuria 

ja kykyä sopeuttaa oma käytös sen mukaiseksi”. Tämän kysymyksen tavoitteena oli 

kartoittaa, kuinka opiskelijoiden kulttuuri-intensiivisyys, joka on osa kulttuurikom-

petenssia, parani vaihto-opintojen aikana. Jokainen meistä voi opiskella yhden tai 

useamman itselle vieraan kulttuurin tavat ja käytännöt ja täten kyetä toimimaan 

näissä eri kulttuureissa. Kulttuuri-intensiivinen yksilö kykenee tunnistamaan toisen 

käytöksestä kulttuurille ominaiset piirteet ja sopeuttamaan käytöksensä sen mu-

kaiseksi. Näin olleen kulttuurikompetenssia omaava, kulttuuriherkkä yksilö pystyy 

toimimaan kulttuurissa kuin kulttuurissa aiheuttamatta konflikteja. 95 % vastaajista 

oli joko osittain tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 2 % vastaajista ei osannut 

sanoa, kun taas toiset 2 % olivat osittain eri mieltä väittämän kanssa. Koska posi-

tiivisten vastausten määrä oli noin suuri, vaihto-opintojen voidaan kyselytutkimuk-

sen perusteella todeta kehittävän kykyä ymmärtää erilaista kulttuuria ja kykyä so-

peuttaa oma käytös sen mukaiseksi.  

 

 

Kuvio 12. Väittämä 6: Vaihto-opinnot kehittivät kykyä ymmärtää erilaista kulttuu-

ria ja kykyä sopeuttaa oma käytös sen mukaiseksi.  
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Kyselylomakkeen viimeisenä osuutena oli avoin kysymys ” Miten vaihto-opinnot 

kehittivät sinua työelämää ajatellen? Oliko vaihto-opinnoista hyötyä työelämän 

kannalta?”, johon vastaajat saivat kirjoittaa omin sanoin, miten he kokivat vaihto-

opintojen olleen hyödyksi tulevaisuuden kannalta. 41 vastaajasta 32 henkilöä kir-

joitti myös avoimen vastauksen. Vastauksia tuli laidasta laitaan, mutta ehdottomasti 

yleisimpinä mainintoina olivat kielitaidon sekä kulttuuritaitojen kehittyminen. 13 

vastaajaa koki oppineensa vierasta kulttuuria ja kykyä toimia vieraissa kulttuureissa 

sekä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa. Tämä koettiin hyödyksi nimen-

omaan työelämässä.  Kielitaidon parantumisesta tai rohkeudesta ja itsevarmuudesta 

käyttää vierasta kieltä mainitsi 11 vastaajaa. Kolmella vastaajalla oli maininta, että 

vaihto-opinnoista on ollut hyötyä työnhaussa ja haastatteluissa on kyselty enem-

mänkin vaihdosta ja osattu arvostaa sitä. Kaiken kaikkiaan vaihto-opinnot nähtiin 

hyvinkin hyödyllisiksi myös työelämän kannalta, ja sillä on ollut yllättäviäkin vai-

kutuksia vastaajien mukaan. Yksi vastaajista oli saanut kipinän kansainväliseen toi-

mintaan vaihto-opintojen kautta ja työskentelee vieläkin ulkomailla, kun taas toinen 

kirjoitti saaneensa itsevarmuutta asiakaspalvelutilanteisiin. Useampi vastaaja koki 

myös saaneensa vaihto-opinnoista itsevarmuutta kansainvälisissä tehtävissä toimi-

miseen sekä ulkomaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Vain neljä avoimeen 

kysymykseen vastannutta ei kokenut vaihto-opintoja hyödyllisiksi. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämän kappaleen tarkoituksena on tehdä johtopäätökset tutkimuksesta, tarkastella 

sen luotettavuutta ja toistettavuutta sekä pohtia lopputulosta. 

8.1 Luotettavuus ja pätevyys 

Tutkimustuloksia pohdittaessa on tärkeä miettiä tutkimuksen luotettavuutta ja pä-

tevyyttä. Työn luotettavuuden arvioimiseen on monta hyvää tapaa, mutta yhtenä 

tapana on tarkastella tutkimuksen validiteettia sekä reliabiliteettia. Reliabiliteetilla 

tarkoitetaan toistettavuutta eli tutkimuksen kykyä antaa ei sattumanvaraisia tulok-

sia. Käytännössä siis jos joku suorittaisi tekemäni tutkimuksen samoissa oloissa, 

niin hänen tulisi päätyä samoihin tuloksiin. (Hirsijärvi ym. 2004). 

Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä, mitä sen 

on tarkoituskin. Valitettavasti kaikki tutkimusmenetelmät eivät ole täydellisiä, ja 

mittarit eivät toimi niin kuin on suunnitellut. Käyttämäni kyselylomakkeen riskinä 

on esimerkiksi ymmärrettävyys. Mikäli vastaaja ymmärtää jonkun kysymyksen 

väärin ja vastaa siihen mitä hän luulee siinä kysyttävän, kun taas tutkija analysoi 

sitä sen mukaan mitä on kysymyksellä hakenut, niin tuloksia ei voida välttämättä 

pitää pätevinä. (Hirsijärvi ym. 2004).  

Omassa tutkimuksessa kiinnitin huomioita näihin seikkoihin, ja esimerkiksi kyse-

lylomaketta tehdessä yritin välttää epäselviä tai huonosti muotoiltuja kysymyksiä. 

Ennen julkaisemista ja jakamista luetutin kyselylomakkeen vielä läpi kahdella sa-

tunnaisella henkilöllä ja tiedustelin, ovatko kysymykset ymmärrettävissä ja sel-

keitä. Näin ollen pidän tutkimusta pätevänä ja tutkimuksen validiteetti on hyvä. 

Kaikki tutkimuksen vastaajat ovat vapaaehtoisia eikä vastauksissa ole syytä olla 

puolueellinen, joka vaikuttaisi oleellisesti tutkimuksen reliabiliteettiin. Uskon, että 

mikäli joku suorittaa saman tutkimuksen samoissa olosuhteissa uudelleen, hän pää-

tyisi samoihin tuloksiin.  
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8.2 Johtopäätökset 

Tutkimukseni teoria- ja empiriaosuuksien perusteella voi sanoa, että vaihto-opinnot 

lisäävät opiskelijan kompetenssia kansainvälisillä työmarkkinoilla. Teoria-osuuden 

perusteella kielitaito, kyky toimia itsenäisesti, sekä erilaiset kansainvälisyystaidot, 

kuten erilaisten kulttuureiden ymmärtäminen ja kyky toimia eri kulttuuritaustaisten 

henkilöiden kanssa ovat arvostettuja taitoja nykyisillä työmarkkinoilla. Globalisaa-

tion myötä maailma on pienentynyt ja vierasta kulttuuria edustava henkilö ei ole 

enää kummallisuus työyhteisöissä. Tämä tuo omat haasteensa henkilöiden väliseen 

dynamiikkaan. Siinä missä ennen piti osata hyvät käytöstavat ja olla kohtelias pär-

jätäkseen, nykyään pitää osata tunnistaa henkilön käyttäytymisestä kulttuurisidon-

naisia tapoja ja osata sopeuttaa oma käytös sen mukaiseksi.  Tutkimuskysymyksenä 

oli ”miten vaihto-opinnot kehittävät opiskelijan kompetenssia kansainvälisessä työ-

elämässä”. Empiirisen tutkimuksen perusteella, voidaan vastata että monella ta-

valla. Opiskelijat kokivat kielitaitonsa parantuneen, he kokivat oppineensa itsenäi-

syyttä, sekä heidän kykynsä oppia uusia asioita nopeasti parani. Näiden perustaito-

jen lisäksi vastaajien kulttuuriherkkyys sekä kulttuuri-intensiivisyys paranivat 

vaihto-opintojen aikana. Näin ollen heidän kykynsä toimia eri kulttuureissa sekä eri 

kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa parani merkittävästi. Useampi vastaaja oli 

kokenut vaihto-opintojen aikana oppineiden taitojen olleen jo hyödyksi työelämäs-

säkin, esimerkiksi parantamalla itsevarmuutta, kun pitää operoida vieraalla kielellä. 

Vaihto-opinnot ovat siis yksi oiva tapa saada opiskelijan kompetenssi kansainvälis-

tyneen työelämän vaatimusten tasolle. 

8.3 Pohdinta 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että korkeakoulujen tulisi jatkossa pa-

nostaa vaihto-ohjelmiin sekä vaihtoon ohjaukseen ja suositella vaihto-opintoja yhä 

useammille opiskelijoille. Alasta riippumatta kansainvälisyystaitoja tarvitaan työ-

elämässä, ja vaihto-opinnot ovat oiva tapa kehittää näitä taitoja. Niiden ohessa voi 

verkostoitua sekä luoda ikuisia muistoja. Koulutuksen tavoitteena on opettaa ja val-

mistaa yksilö työelämään, ja mikäli kansainvälisyystaidot ovat yksi yleinen työn-

antajien tarkastelun alainen kompetenssi, niin näitä tulee myös opettaa. Kulttuureja 
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voi opiskella myös kirjoista, mutta ymmärtääkseen todellisen kulttuurin vaikutuk-

sen ihmisen kokonaisvaltaiseen käytökseen on se itse koettava. 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella, miten vaihto-opinnoissa olleet Vaasan 

ammattikorkeakoulun opiskelija ovat kokeneet erilaisten kansainvälisyystaitojen 

kehittyneen, ja kuinka näistä on ollut hyötyä työelämässä. Mielestäni työni täytti 

tarkoituksensa ja antaa vastauksen kysymykseen ”miten vaihto-opinnot kehittävät 

opiskelijan kompetensseja kansainvälisessä työelämässä”. Työni teoria-osuus olisi 

voinut olla vielä yksityiskohtaisempi kansainvälisyystaitojen määrittelyssä sekä 

siinä, mitä tavoitteita vaihto-opinnoille on jo asetettu. Miksi niitä siis ylipäätänsä 

järjestetään, ja mitä niiden oletetaan opiskelijalle antavan. Pidän kuitenkin teoriaani 

asiayhteyteen sopivana sekä asianmukaisena. Se selittää, mitä ovat vaihto-opinnot, 

kompetenssit ja kansainväliset kompetenssit, sekä miten työelämä on muuttunut 

sellaiseksi, jossa kansainvälisyystaidot ovat ensisijaisen tärkeitä. Uskoisin teoria-

osuuteni avaavan lukijalle empiriaosuuteni, miksi olen päätynyt esittämiini kysy-

myksiin, ja mitä olen niillä hakenut. Mitä empiriaan tulee, niin tutkimus olisi voinut 

olla pidempi ja sisältää enemmän kysymyksiä, mutta silti se sisältää jo pääpiirteis-

sään kaiken sen mihin hain vastausta. Vastaajia olisi voinut olla enemmän, mutta 

jo toteuttamani kyselytutkimuksen vastaajajoukko antaa melko yksimielisen tulok-

sen tutkimuskysymykseeni.  

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, miten Vaasan ammattikorkeakoulussa 

opiskelleet, vaihto-opintoja suorittaneet henkilöt kokivat vaihto-opintojen kehittä-

neen heidän kompetenssiaan kansainvälisessä työelämässä. Halusin selvittää, mitkä 

taidot kehittyivät parhaiten ja ennen kaikkea, miten heidän kansainvälisyystaitonsa 

paranivat, ja kuinka näistä koetaan olevan hyötyä työelämässä. Mielestäni onnistuin 

tavoitteessani, ja sain pätevää tutkimustietoa asiasta.  Vaikka työlläni ei ollut toi-

meksiantajaa, niin toivon, että joko opiskelijat tai oppilaitokset voisivat ottaa tulok-

sista opikseen. Oppilaitokset voisivat tutkitusti suositella vaihto-opintoja ja todeta 

niiden olevan hyödyksi opiskelijoiden tulevaisuudelle. Ja jos opiskelija harkitsee 

lähteäkö vaihtoon vai ei, niin toivottavasti työni voi auttaa päätöksen tekemisessä – 

vaihtoon vaan! 
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Aloin pohtimaan opinnäytetyön tekemistä kesällä 2013, kun vaihto-opintojen ja yh-

den virtuaalikurssin jälkeen minulla oli kaikki opintopisteet kasassa. Syksyllä 2013 

minulle tarjottiin työpaikkaa, jonka otin vastaan, ja tämä oli hieman takaisku opin-

näytetyöni kannalta. Kävin tapaamassa ohjaajaani syksyn aikana, pidimme aloitus-

seminaarit, ja saimme aiheeni valittua ja suunnitelmat tehtyä. Valitettavasi työt ja 

vapaa-aika veivät aikaani ja opinnäytetyön tekeminen venyi hieman.  Nyt kesällä 

2014 kävin opponoimassa luokkakaverini opinnäytetyön, ja keskustelin ohjaajani 

kanssa opinnäytetyöni statuksesta. Tapaamisen jälkeen ymmärsin, että nyt en voi 

enää siirtää opinnäytetyön tekemistä tulevaisuuteen, vaan työ pitää tehdä. Niinpä 

aloin etsimään kalenterista itselleni aikaa lukemiselle ja kirjoittamiselle, ja aloin 

kasaamaan opinnäytetyötä pala palalta. Nyt noin puoli vuotta myöhemmin kirjoitan 

hymyhuulin työni loppusanoja. Opinnäytetyö on ollut omalla kohdallani pitkä ja 

haastava, mutta myöskin opettavainen prosessi. Aikaa on ollut vähän, mutta olen 

oppinut sen, että tiukalla itsekurilla ja aikataulutuksella sekä sitkeydellä isomman-

kin työn saa aikaan, vaikka elämä olisi muutenkin hektistä. Loppujen lopuksi opin-

näytetyö on koulutyö siinä missä muutkin. Sen tekeminen vain vaatii riittävästi ai-

kaa.  

8.4 Jatkotutkimusehdotus 

Jatkotutkimusehdotuksiksi minulla on kaksi asiaa. Ensimmäisenä jatkotutkimuk-

sena tekisin työnantajille tutkimuksen, jossa selvittäisin, mitä erilaisia kansainväli-

syystaitoja he työntekijöiltään vaativat ja toiseksi, kuinka suuri arvo niille annetaan. 

Nähdäänkö nämä taidot hyvänä lisänä perusosaamiselle vai ovatko ne jopa pakol-

lisia ja työhön pääsyn edellytyksenä? Toisena jatkotutkimusehdotuksenani olisi 

kansainvälisyystaitojen kehittymisen syvempi tarkastelu. Esimerkiksi vaihtomaa 

tai vaihto-opintojen pituus vaikuttavat siihen, miten näiden taitojen koettiin kehit-

tyneen. Mikäli näistä teettäisi kattavamman tutkimuksen, niin työelämän tarpeiden 

ja vaihto-opintojen antamien hyötyjen välille voitaisiin muodostaa korrelaatioita, 

jotka auttaisivat optimoimaan vaihto-opinnotkin työelämän tarpeita palveleviksi. 

Kaikki voittaisivat, ja sekä yksilöt että työmarkkinat saisivat sitä, mitä ne tarvitsevat 

– Kansainvälistä osaamista. 
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LIITE 1. 

Kyselytutkimus 

9 Miten vaihto-opinnot kehittävät opiskelijan kompetenssia kansainväli-

sessä työelämässä 

Tutkimukseni aiheena on vaihto-opintojen vaikutus opiskelijan kompetenssiin 

kansainvälistyneillä työmarkkinoilla.  Tutkimukseen voivat osallistua kaikki 

vaihto-opintoja suorittaneet Vaasan ammattikorkeakoulun nykyiset ja entiset opis-

kelijat. 

  

10 Taustatiedot  

Osallistu tutkimukseen vastaamalla tämän lomakkeen kysymyksiin. Vastaaminen 

vie arviolta vain noin 2-3 minuuttia. Aloita ystävällisesti vastaamalla alla oleviin 

kysymyksiin.  

 Mies Nainen  

Sukupuoli 
  

 

 18-25 v 26-30 v yli 30 v  

Ikä 
   

 

Koulutusala  

Liiketalous ja matkailu  

Sosiaali- ja terveys  

Tekniikka  

Muu  

11 Vaihto-opinnot  

Missä suoritit vaihto-opintosi (Maa) ?  

Vaihdon tyyppi  

Vaihto-ohjelma  

Omatoiminen vaihto  
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Vaihto-opintojen kesto  

0-3 kk  

3-6 kk  

6-12 kk  

yli 12 kk  

12 Vaihto-opintojen antamat hyödyt ja valmiudet  

Arvioi seuraavat väittämät. Väittämät koskevat vaihto-opintoja ja niiden vaiku-

tusta opiskelijan taitoihin globalisoituneessa työelämässä.  

Vaihto-opinnot  

 
Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin sa-

maa 

mieltä 

 

Kehittivät kielitai-

toani      

 

Kehittivät kykyäni 

tulla toimeen omil-

laan ja toimia itsenäi-

sesti 

     

 

Kehittivät kykyäni 

oppia uusia asioita 

nopeasti 
     

 

Vaihto-opinnot  

 
Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 

Auttoivat ymmärtämään 

kulttuurien eroavaisuuksia ja 

kommunikoimaan eri kult-

tuuritaustaisten henkilöiden 

kanssa 
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Auttoivat havainnoimaan eri 

kulttuuritaustaisten henkilöi-

den käyttäytymistä sekä ym-

märtämään kulttuurikohtai-

sia käyttäytymismalleja  

     

 

Kehittivät kykyä ymmärtää 

erilaista kulttuuria ja kykyä 

sopeuttaa oma käytös sen 

mukaiseksi 

     

 

13 Vaihto-opintojen hyödyt  

Miten vaihto-opinnot kehittivät sinua työelämää ajatellen? Oliko vaihto-opin-

noista hyötyä työelämän kannalta? 

 

 


