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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on auttaa Helsinkiin saapuvia vaihto-opis-
kelijoita sopeutumaan uuteen ympäristöön. Sopeutumista edistää opiskelijoille laadittu 
opas, joka tehtiin toimeksiantona ESN Finlandille. Opinnäytetyö aloitettiin syyskuussa 2014 
ja se valmistui tammikuun lopussa 2015. 
 
Erasmus Student Network (ESN) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edustaa 
kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Jär-
jestön toiminta perustuu korkeakouluopiskelijoiden vapaaehtoistyölle.  
 
Ulkomaanvaihtojen suosio on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Vaihto-opiskelijoiden ky-
vyt ja taidot kehittyvät monipuolisesti ulkomaanjakson aikana ja korkeakoulut hyötyvät 
opiskelijaliikkuvuuden tuomasta kansainvälisyydestä.  
 
Ulkomaanjaksollaan opiskelija kohtaa uuden kulttuurin ja sen määräämät käsitykset hy-
västä ja pahasta, oikeasta ja väärästä sekä normaalista ja epänormaalista. Vieras ympä-
ristö laukaisee kulttuurisokin, joka syntyy odotusten ja todellisuuden ristiriidasta. Hankalat 
tilanteet monikansallisissa ryhmissä saavat yleensä alkunsa kulttuurien välisistä eroista. 
 
Suomi on kiinnostava matkakohde muun muassa luonnon, hiljaisuuden ja harvinaisen kie-
len ansiosta. Helsinki on Suomen arvokkain matkakohde tuottaen noin puolet koko maan 
matkailualan liikevaihdosta. Nuoret ovat alalla suuri asiakassegmentti ja heille markkinoi-
daan Helsinkiä ylellisten, autenttisten, edullisten ja luovien kohteiden kautta. 
 

Koko ESN Helsinki Survival Guide -oppaan sisältö on toteutettu Helsingin korkeakoulujen 
vaihto-opiskelijoiden ja Helsingin ESN-aktiivien toivomusten mukaisesti. Opas pitää sisäl-
lään Suomeen tulevalle opiskelijalle tärkeitä käytännön asioita sekä tietoa Helsingin nähtä-
vyyksistä ja tapahtumista. Työ on tuotettu Adobe InDesign -taitto-ohjelmalla ja opas on 
suunniteltu sähköiseksi versioksi, joten sisältö toimii parhaiten PDF-muodossa.  
 
Opas arvioitiin Haaga-Helian uusille vaihto-opiskelijoille lähetetyn kyselyn ja Helsingin 
ESN-aktiivien palautteiden pohjalta. Opasta kehuttiin ulkoasultaan hienoksi, selkeäkie-
liseksi ja sisällöltään kattavaksi. Tuotos tarjoaa palautteiden mukaan erinomaiset tiedot 
kohderyhmälleen, joten oppaan voisi sanoa auttavan ulkomaisia opiskelijoita uuteen ympä-
ristöön sopeutumisessa. Näin ollen työ on täyttänyt opinnäytteelle asetetut tavoitteet. 

Asiasanat 
opiskelijavaihto, kulttuuri, kulttuurisokki, Helsinki, oppaat 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarjota englanninkielinen opas Helsinkiin saapu-

ville vaihto-opiskelijoille. Tietoperustan olen kuitenkin kirjoittanut suomeksi koulutusohjel-

mani kielen mukaan. Oppaan tavoitteena on auttaa opiskelijoita sopeutumaan uuteen koti-

kaupunkiinsa jakamalla tietoa Helsingin nähtävyyksistä ja tapahtumista sekä käytännön 

asioista.   

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on ESN Finland, joka on osa Euroopan suurinta opiskelija-

järjestöä, Erasmus Student Networkia. ESN Finland pitää huolta kansainvälisen organi-

saation toiminnasta Suomessa avustamalla taloudellisesti ja hallinnollisesti 16:ta Suo-

messa toimivaa paikallisjärjestöä. Paikallisjärjestöistä neljä sijaitsee Helsingin alueella ja 

ne huolehtivat Aalto-yliopistoon, Haaga-Helia ammattikorkeakouluun, Helsingin yliopis-

toon sekä Metropolia Ammattikorkeakouluun saapuvista vaihto-opiskelijoista. Koska op-

paassa on paljon tietoa Erasmus Student Networkista ja sen järjestämistä tapahtumista, 

kohderyhmäksi on valittu edellä mainittujen neljän korkeakoulun vaihto-opiskelijat. 

 

Olen toiminut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ESN-paikallisjärjestön hallituksessa tu-

torkoordinaattorina kaksi lukukautta vuonna 2014. Vuoden aikana huomasin vaihto-opis-

kelijoilla olevan monia ongelmia, joihin osasi vastata vain vaihto-opiskelijatoiminnassa pi-

demmän aikaa mukana olleet henkilöt. Koska hallituksen työntekijät vaihtuvat vuosittain ja 

joskus jopa useammin, ulkomaisten opiskelijoiden kaipaama tieto häviää aina kokeneen 

hallituslaisen jättäessä asemansa.  

 

Oppaan sisällön on tarkoitus vastata vaihto-opiskelijoiden yleisimpiin kysymyksiin. Tar-

peeksi monipuolinen opas säästäisi ESN-paikallisjärjestössä työskentelevien hallituslais-

ten aikaa ja olisi helppo tiedonhakukanava ulkomaisille opiskelijoille.  

 

Opinnäytetyöni aihe vastaa opiskelemaani alaa mainiosti. Kansainvälisyys on suuressa 

roolissa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja varsinkin matkailun liikkeenjohdon koulu-

tusohjelmassa. Työskentelyni Erasmus Student Networkissa on kehittänyt johtamistaito-

jani ja olen luonut kontakteja ympäri maailman. 

 

Tämän työn tietoperusta pohjustaa ESN Helsinki Survival Guide -oppaan aiheita ja sen 

laatimiseen vaadittuja tietoja. Kerron aluksi tietoperustassa Erasmus Student Network  

-organisaatiosta, joka on keskeisessä osassa oppaan sisällössä. Luvussa esitellään myös 
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työni toimeksiantaja, jonka yhtenä tehtävänä on tukea Helsingin paikallisjärjestöjen toimin-

taa. Pyrin osallistumaan tähän omalta osaltani laatimalla oppaan paikallisjärjestöjen tu-

eksi.  

 

Seuraavaksi käsittelen oppaan kohderyhmän tärkeyttä tutkimalla, minkälaisia taitoja ulko-

maanvaihto kehittää opiskelijassa ja miten korkeakoulut hyötyvät kansainvälistymisestä. 

Kulttuuri ja uudessa ympäristössä puhkeava kulttuurisokki ovat keskeisiä käsitteitä kan-

sainvälisessä vuorovaikutuksessa. Käyn tietoperustassa läpi myös monikulttuurisen ryh-

män ohjaukseen liittyviä ongelmia, joka on koulutusohjelmaani ajateltuna kiinnostava aihe 

ja liittyy läheisesti Erasmus Student Networkin toimintaan ja oppaan laatimiseen.  

 

Ennen empiiristä osiota käyn läpi Helsingistä kertovia tekstejä ja tilastoja tietopaketin ko-

koamista varten. Tutkin samassa luvussa nuoria matkailijoita, joihin kuuluvat ikänsä puo-

lesta Helsinkiin saapuvat vaihto-opiskelijat. 

 

Lopuksi raportin empiirisessä osiossa kerron ESN Helsinki Survival Guide -oppaan suun-

nittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista omin sanoin. Käytän oppaan suunnitteluun ja arvi-

ointiin kyselyä, jossa pyydetään myös joitain avoimia vastauksia. 
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2 Erasmus Student Network 

Erasmus Student Network (ESN) on voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio 

ja myös koko Euroopan suurin opiskelijajärjestö. Järjestö kehittyy ja laajenee jatkuvasti ja 

sen vuosittainen kasvuvauhti on ollut 12 prosenttia vuodesta 2005 alkaen. Järjestö edus-

taa kansainvälisiä opiskelijoita ja auttaa heitä ymmärtämään eri kulttuureita ja kehittämään 

itseään. Koko toiminta perustuu korkeakouluopiskelijoiden vapaaehtoistyölle. (Erasmus 

Student Network b; Erasmus Student Network c.) 

 

ESN toimii paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Vapaaehtoisia organisaa-

tion toimintaan osallistuvia jäseniä, eli ESN-aktiiveja, on yhteensä 13 500. Aktiivit toimivat 

452 paikallisjärjestössä 37:ssä eri maassa. Järjestön palveluja käyttää noin 180 000 

vaihto-opiskelijaa vuodessa. (Erasmus Student Network AISBL 2014, 22–23.)  

 

2.1 Historia 

Erasmus-vaihto-ohjelma syntyi vuonna 1987, jolloin liikkuvuutta korkeakoulujen välillä te-

hostettiin Euroopassa. Ohjelman tarkoituksena oli antaa opiskelijoille mahdollisuus suorit-

taa osa opinnoista ulkomailla. (Erasmus Student Network a.) 

 

Kaksi vuotta Erasmus-ohjelman käynnistämisen jälkeen 32 vaihto-opiskelijaa kutsuttiin ar-

viointiin, jonka ansiosta Erasmus Student Network päätettiin perustaa. ESN halusi rat-

kaista vieraassa maassa kohdatut ongelmat ja jo tuolloin verkoston tarkoituksena oli tar-

jota paikallisten opiskelijoiden apua saapuville vaihto-opiskelijoille. Ensimmäinen Erasmus 

Student Network -nimitystä kantava paikallisjärjestö perustettiin Alankomaihin. Jo viiden 

vuoden kuluttua organisaatioon kuului 60 paikallisjärjestöä ympäri Eurooppaa ja joka 

vuosi uusia jäseniä liittyi opiskelijajärjestön verkostoon. (Erasmus Student Network a.) 

 

Uusi teknologia on mahdollistanut paikallisjärjestöjen yhteistyön ja toistuvat tapaamiset 

ovat vahvistaneet jäsenten välisiä suhteita. Vaihto-ohjelmien lisääntyessä ESN on alkanut 

toimia myös Aasiasta ja Amerikan mantereelta saapuvien vaihto-opiskelijoiden tukena. 

(Erasmus Student Network a.) 

 

2.2 Toiminta 

Erasmus Student Networkin pääkohderyhmä on uudet vaihto-opiskelijat, jotka usein koh-

taavat ongelmia ja saattavat kokea itsensä hylätyiksi uudessa ympäristössä. ESN:n pai-

kallisjärjestöt auttavat vaihto-opiskelijoita opiskeluympäristöön sopeutumisessa, sosialisoi-
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tumisessa ja käytännön asioissa. Vaihto-opiskelijoille järjestetään erilaisia tapahtumia kult-

tuuriin ja yhdessäoloon liittyen, kuten matkoja, elokuvailtoja ja juhlia. ESN tukee myös ko-

tikansainvälistymistä tarjoamalla kokemuksia niille opiskelijoille, joilla ei ole mahdollisuutta 

ulkomaanvaihtoon. (Erasmus Student Network b.) 

 

Erasmus Student Networkin tavoitteista ja periaatteista pidän tärkeimpinä seuraavia:  

− Toiminta edistää kansainvälisten opiskelijoiden integraatiota. 

− Kansainvälisten opiskelijoiden tarpeita ja oikeuksia edustetaan paikallisella, kansalli-

sella ja kansainvälisellä tasolla. 

− Opiskelijoita motivoidaan suorittamaan opintoja ulkomailla. 

− Vaihtokaudelta saapuvia opiskelijoita autetaan sopeutumaan kotimaahansa uudestaan. 

− Järjestö välittää jäsenistään. (Erasmus Student Network b.) 

 

Kansainvälinen ympäristö on tärkeä myös ulkomaanvaihdosta palaavalle opiskelijalle. Mo-

nesti kotimaahansa palaava haluaa mukaan ESN:n toimintaan, koska vaihto-opiskeluko-

kemus on ollut miellyttävä tai opiskelija olisi kaivannut enemmän apua ulkomaanjaksol-

laan. Vaihdossa olleet opiskelijat ymmärtävät muita paremmin vieraan ympäristön haas-

teet, joten ulkomaankokemuksesta on hyötyä saapuville vaihto-opiskelijoille. (Erasmus 

Student Network b.) 

 

Organisaation visio on yhteiskunnan rikastuttaminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden 

avulla. Verkosto tarjoaa mahdollisuuksia kulttuuriseen ymmärrykseen ja itsensä kehittämi-

seen ”opiskelijat auttavat opiskelijoita” -periaatteella. (Erasmus Student Network b.) 

 

Erasmus Student Network (b) pitää tärkeänä: 

− yhtenäisyyttä, joka syntyy monimuotoisessa ryhmässä 

− ”opiskelijat auttavat opiskelijoita” -periaatetta 

− ystävyyttä ja kunnioitusta 

− kansainvälisyyttä jokapäiväisessä elämässä 

− rakkautta Eurooppaa kohtaan ja sen rauhaa, sekä kulttuurien välistä vaihdantaa 

− avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. 

 

2.3 Organisaation tasot 

Vuonna 2005 Brysselistä tuli organisaation pääkonttori, jossa ESN Internationalin hallitus, 

sihteeristö ja harjoittelijat työskentelevät täysipäiväisesti (Erasmus Student Network a). 

Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa, jotka liittyvät esimerkiksi kirjanpitoon, tiedo-

tukseen tai yhteistyösuhteisiin. 
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Kansainvälisellä tasolla kehitetään erilaisia projekteja, joista sain tietoa ESN:n kansalli-

sessa koulutustapahtumassa. Projekteista esimerkkeinä ovat ESN aktiivien koulutusoh-

jelma Eduk8, Erasmus in Schools ja SocialErasmus. Erasmus in Schools -projektissa 

vaihto-opiskelija kertoo opiskelukokemuksestaan vieraassa maassa, opettaa äidinkieltään 

tai esittelee omaa kulttuuriaan paikallisessa ala-tai yläkoulussa. SocialErasmus auttaa 

vaihto-opiskelijoita osallistumaan vapaaehtoistyöhön, kuten verenluovutukseen ja puiden 

istutukseen. Projektin avulla vaihto-opiskelija jättää positiivisen jäljen yhteiskuntaan. 

 

ESN Finland on organisaation kansallinen taso Suomessa ja sen hallitus valitaan vuosit-

tain kokouksessa, johon kutsutaan kaikki maan 16 paikallisjärjestöä. Hallituksessa työs-

kentelevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Suomen edustaja, Suomen paikallisjärjestö-

jen edustaja, kirjanpitäjä sekä verkkosivuston ylläpitäjä (ESN Finland 2014). Kansallinen 

taso hankkii yhteistyökumppaneita, tapaa opiskelijajärjestöjä, järjestää tapahtumia ja tu-

kee Suomen eri kaupungeissa toimivia paikallisjärjestöjä taloudellisesti ja hallinnollisesti 

(ESN Finland). 

 

Helsingissä toimii neljä Erasmus Student Networkin paikallisjärjestöä, joita ovat ESN 

Aalto, ESN HELGA, ESN Metropolia ja ESN Uni Helsinki. Järjestöt edustavat vaihto-opis-

kelijoita, jotka saapuvat Aalto-yliopistoon, Haaga-Helia ammattikorkeakouluun, Metropolia 

Ammattikorkeakouluun ja Helsingin yliopistoon. Vuonna 2013 näihin neljään korkeakou-

luun saapui yli kolmeksi kuukaudeksi yhteensä 2 620 vaihto-opiskelijaa (Garam 2014, 6–

7). 
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3 Vaihto-opiskelu  

Opiskelijaliikkuvuus on kasvanut 2000-luvulla yli kahdeksan prosenttia vuosittain (Turunen 

2007, 11). Suomi on yksi suosiotaan lisännyt vaihtokohde, joka vastaanotti yli kolmen kuu-

kauden opiskelijavaihtoon lähes 10 000 korkeakouluopiskelijaa vuonna 2013. Useimmat 

Suomeen saapuneista opiskelijoista olivat kotoisin Saksasta, Ranskasta, Espanjasta ja 

Italiasta. Jopa 80 prosenttia Suomen kansainvälisistä vaihto-opiskelijoista saapui Euroo-

pasta. Pikkuhiljaa Aasiasta tulevien opiskelijoiden määrä kuitenkin kasvaa ja Euroopasta 

tulevien pienenee. (Garam 2014, 3–4.) 

 

Yleisin vaihto-ohjelma vuonna 2013 oli Erasmus, jota hyödynsi 71 prosenttia Suomeen 

saapuneista opiskelijoista. Myös korkeakoulujen omat sopimukset, free mover -liikkuvuus-

palvelu ja CIMOn stipendit olivat suosittuja. (Garam 2014, 3–4.) 

 

3.1 Memo©-tutkimus 

Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden erilaisuutta ja vaihtokauden vaikutuksia selvitetään 

memo©-tutkimuksen avulla. Tutkimuksessa mitataan henkilön käyttäytymistä ja asenteita 

kymmenen memo©-tekijän avulla, jotka ovat itsevarmuus, suvaitsevaisuus, usko omiin ky-

kyihin, sosiaalisuus, tarmokkuus, uteliaisuus, tyyneys, päättäväisyys, väittelytaito sekä 

sinnikkyys (liite 1). (CHE Consult, 2–3.) Piirteiden voimakkuus pisteytetään ja tuloksien 

avulla arvioidaan, kuinka hyvät mahdollisuudet opiskelijalla on sopeutua uuteen oppimis-

ympäristöön. Jos testissä saa korkeat pisteet, kertoo se hyvistä taidoista vastata kohde-

maan haasteisiin. Matalat pisteet puolestaan osoittavat opiskelijan tarvitsevan tukea vie-

raassa ympäristössä. (Leichsenring, Brandenburg, Engels & Kreft 2012, 7.) Liitteestä 1 

näkee tarkemmin, mitä korkeat ja matalat pisteet eri piirteissä kertovat henkilöstä. 

 

Koska tutkimus suoritetaan sekä ennen vaihtojakson alkua että sen jälkeen, saadaan 

kymmenen memo©-tekijän tuloksia vertailemalla selville opiskelijan uudet taidot, opit ja 

muut muutokset. (Leichsenring ym. 2012, 3.) Tutkimuksen tietojen avulla korkeakoulujen 

tukipalveluja voidaan kehittää oikeaan suuntaan sekä parantaa opiskelijavaihdon laatua ja 

tehokkuutta (CHE Consult, 2–3). 

 

3.2 Hyödyt opiskelijalle 

Ulkomaille tutkintoaan kokonaan tai osittain suorittamaan lähtevät opiskelijat poikkeavat 

muista opiskelijoista monin eri tavoin. Eroavaisuuksia löytyy motivaatiosta, kyvyistä ja tai-

doista, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä sosioekonomisesta taustasta. Opiskelija-

vaihtoon lähteviltä vaaditaan motivaatiota ja hyvää taloudellista tilannetta, koska koulun 
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hyväksymiskriteerit ovat usein tiukat ja ulkomailla opiskeluun liittyy lisäkustannuksia. (Saa-

rikallio-Torp & Wiers-Jenssen 2010, 28.)  

 

Euroopan komissiolle teetetyssä tutkimuksessa ilmeni, että opiskelijavaihtoon lähtevät ha-

luavat kehittää sopeutumiskykyään ja parantaa asemaansa ulkomaisilla työmarkkinoilla. 

Vaihto-opiskelun ja työllisyyden suhdetta on tutkittu haastatteluiden ja kuuden työelämälle 

tärkeimmän memo©-tekijän avulla, joita ovat itsevarmuus, suvaitsevaisuus, tarmokkuus, 

uteliaisuus, tyyneys ja päättäväisyys. (European Union 2014, 15, 74–75.)  

 

Kuutta memo©-tekijää mitattaessa huomattiin, että vaihto-opiskelijat saivat selvästi korke-

ammat tulokset vertailuryhmään nähden jo ennen ulkomaille lähtöään ja ero tuloksissa 

vain kasvoi vaihtokauden jälkeen. Luonteenpiirteet muuttuivat joka toisella vaihto-opiskeli-

jalla ja he kehittyivät positiivisesti kyvyssään toimia monikulttuurisessa ympäristössä sekä 

erityisesti työelämälle tärkeissä taidoissa. (European Union 2014, 80–81, 84.) Lisäksi 99 

prosenttia korkeakoulujen henkilökunnasta huomasi Erasmus-opiskelijoiden merkittävän 

kehityksen sopeutumiskyvyssä ja itsevarmuudessa (European Union 2014, 17). Tulok-

sista pääteltiin, että ulkomailla opiskelu muuttaa henkilön ajattelutapaa suuresti ja on teho-

kas tapa parantaa opiskelijan asemaa työmarkkinoilla (European Union 2014, 84).  

 

Työelämän tutkimukset tukevat memo©-työkalun avulla saatuja positiivisia tuloksia. IES 

Abroad vertaili collegesta valmistuneita opiskelijoita ja huomasi, että opintojensa aikana 

vaihdossa olleista 90 prosenttia työllistyi jo puolessa vuodessa. Vertailun vuoksi ainoas-

taan kotikoulussaan opiskelleista hieman alle puolet oli päässyt töihin vuoden jälkeen val-

mistumisesta. (Cook-Anderson 2012,11.) Vaihto-opiskelun hyödyt myös ulottuvat pitkälle, 

jopa viiden vuoden jälkeen valmistumisesta kotikouluihinsa jääneet ovat useammin työttö-

minä ja kokevat myös kaksi kertaa useammin pitkäaikaistyöttömyyden kuin ulkomailla 

opiskelleet. (European Union 2014, 134.)  

 

Juusolan mukaan opiskelijan ominaisuuksien kehittymisen lisäksi työllisyyttä edistää ulko-

maanvaihdon aikana solmitut ystävyyssuhteet. Ammatillisten verkostojen avulla pidetään 

yhteyttä vanhoihin kontakteihin ja luodaan uusia, jotka parantavat mahdollisuuksia työelä-

mässä. (Juusola 2009, 4–5.) 

 

Airaksen, Saarisen & Turunen-Zwingerin (2014) mukaan Suomalaisten työnantajien tulisi 

arvostaa enemmän kansainvälistä osaamista, koska se vaikuttaa suuresti yritysten ja or-

ganisaatioiden menestykseen ja kilpailukykyyn (Airas, Saarinen & Turunen-Zwinger 

2014). Vaihto-opiskelusta on suomalaisilla työmarkkinoilla yleensä hyötyä vain silloin, kun 
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kohdemaan opetustaso on ollut poikkeuksellisen hyvä. Yhtenä syynä tähän ajattelutapaan 

on suomalaisen koulutuksen suuri arvostus. (Garam 2005, 34–37.)  

 

Rekrytointivaiheessa kansainvälisiä kokemuksia tulkitaan Suomessa kuten muutakin aktii-

vista toimintaa. Jos työnhakijat ovat keskenään tasavertaisia, saattaa ulkomailla opiskel-

leella olla etulyöntiasema. (Garam 2005, 46–48.) Myös ympäri Eurooppaa on huomattu, 

ettei vaihto-opiskelu tee suurempaa vaikutusta työnantajaan. Vaihto-ohjelmat ovat nyky-

päivänä niin suosittuja, että monilla työnhakijoilla on saman tyyppinen opiskelutausta. 

(Kallio 2009, 52.) 

 

Ulkomaanvaihto vaikuttaa työelämätaitojen lisäksi myös positiivisesti opiskelijan henki-

seen kasvuun, sopeutumiskykyyn ja stressinsietoon sekä laajentaa näkökulmia. Kotimaa-

hansa palatessaan opiskelijan on mahdollista ymmärtää paremmin omaa kulttuuriaan ja 

jopa oppia uutta itsestään. (Education Abroad, 15; Garam 2005, 35–37.)  

 

Ulkomailla opiskellessa varsinkin kielitaito kehittyy. Vaikka vierasta kieltä osaisi teoriassa 

puhua, on käytännön tilanteissa kommunikoinnilla suuri vaikutus opiskelijan taitoihin. 

Kanssakäymisten myötä tilanteissa toimiminen myös muilla vierailla kielillä helpottuu. 

Kommunikaatio monikansallisessa ympäristössä kehittää samalla sosiaalisia taitoja ja 

kulttuurien ymmärrystä. (Garam 2005, 35–37.)  

 

3.3 Liikkuvuuden vaikutus korkeakouluihin 

Opiskelijoiden tietojen ja taitojen karttuminen on varmasti positiivinen asia korkeakoululle, 

mutta liikkuvuus tuo mukanaan myös muita hyötyjä. Koulut kansainvälistyvät ja solmivat 

arvokkaita yhteistyökumppanuuksia muiden instituutioiden kanssa. Osa oppilaitoksista 

myös hyötyy taloudellisesti ulkomaisista opiskelijoista. 

 

3.3.1 Liikkuvuuden hyödyt 

Liikkuvuuden rahallisesta arvosta vastaanottajamaalle ei ole tarkkoja tietoja, mutta ulko-

maisten opiskelijoiden tiedetään olevan englantia puhuville maille erittäin tärkeä tulon-

lähde. Esimerkiksi Uudessa Seelannissa korkeakoulutus sijoittuu kolmanneksi tärkeim-

mäksi vientituotteeksi. (Turunen 2007, 12.) 

 

Juusolan (2009, 4–5) mukaan vaihto-opiskelua on hankaloittanut koulujen tarjoamien 

kurssien erilaisuus, jonka seurauksena oman korkeakoulun opintoja on ollut haastavaa 

korvata ulkomailla hankituilla opintopisteillä. Mahdollisuutta sujuvaan ulkomaanvaihtoon 

on kuitenkin parannettu, josta kertoo tuore, vuoden 2013 tutkimus. Suomesta lähteneistä 
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vaihto-opiskelijoista 70 prosenttia sai hyväksyttyä kaikki ulkomaanjaksolla suoritetut opin-

topisteet suomalaiseen tutkintoon. Ainoastaan kolmella prosentilla opiskelijoista ulkomaan 

opintoja ei hyväksytty tai niitä ei edes suoritettu lainkaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014, 33.)  

 

Nykypäivän lisääntynyt liikkuvuus on tiivistänyt yhteistyötä Euroopassa ja muodostanut ai-

dosti kansainvälisen korkeakouluyhteisön. (Juusola 2009, 4–5.) Yhteistyön tuloksena on 

syntynyt opintopistejärjestelmä ECTS, European Credit Transfer and Accumulation Sys-

tem, joka otettiin käyttöön vuonna 2005 opiskelijaliikkuvuuden helpottamiseksi. Järjestel-

män avulla eri korkeakoulujen kurssit ovat vertailukelpoisempia. (Lähdeniemi 2009, 40.)  

 

Yhteisen opintopistejärjestelmän lisäksi oppilaitokset ovat joutuneet muuttamaan opinto-

suunnitelmaansa ja kurssien sisältöä vastaamaan paremmin eri kulttuuritaustaisten opis-

kelijoiden tarpeita. Seurauksena korkeakoulut ovat houkutelleet yhä enemmän opiskeli-

joita ulkomailta. (European Union 2014, 184.) 

 

3.3.2 Kansainvälisyys 

Globalisaatio ja siirtyminen tietovaltaiseen talouteen ovat kasvattaneet korkeakoulutuksen 

kysyntää ja vauhdittaneet koulujen kansainvälistymistä (Turunen 2007, 11). Internetin ja 

kehittyneen teknologian avulla tieto kulkee nopeammin, luotettavammin ja tehokkaammin 

kuin aikaisemmin. Tiedon saatavuus mahdollistaa tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen 

uudet menetelmät ja tuo globaalin näkökulman opetustarjontaan ja -suunnitelmaan. Jotkut 

ilmiöt, kuten laajalle levinneet poliittiset ja taloudelliset epävakaudet, vaikuttavat positiivi-

sesti muiden maiden kansainvälisyyteen kannustaen paikallisia opiskelijoita ulkomaan-

vaihtoon. (Gibbs & Maringe 2008, 85–86).  

 

Usealla korkeakoululla on kansainvälistymisstrategia, joka auttaa kehittämään palveluja 

oikeaan suuntaan alati muuttuvassa ympäristössä. Kansainvälisen yhteistyön avulla Suo-

men korkeakoulut haluavat parantaa laatuaan ja kasvattaa rahoitusta yhteisiin hankkei-

siin. Koulut haluavat myös osallistua ja vaikuttaa koulutuksen, tieteen ja teknologian muu-

toksiin kansainvälisten foorumien tasolla. (Turunen 2007, 10, 14.)  Hannulan ja Turusen 

(CIMO 2014; Turunen 2007, 11) mukaan kansainvälinen yhteistyö on jopa välttämättö-

myys Suomen kokoiselle maalle. 

 

Koska liikkuvuus näyttäisi olevan tehokkain tapa kansainvälistyä, opiskelua kotimaan rajo-

jen ulkopuolella pyritään jatkuvasti lisäämään koko Euroopassa (Juusola 2009, 4). Eras-

mus-vaihto-ohjelma on jo tähän mennessä saavuttanut suuren suosion ja on tärkeässä 
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roolissa korkeakoulujen kansainvälistymisessä. Erasmuksen kautta ulkomaille on lähtenyt 

jo yli kolme miljoonaa vaihto-opiskelijaa vuoden 1987 ja lukuvuoden 2012–2013 välillä. 

(European Union 2014, 61, 184.)  

 

Erään tutkimuksen mukaan korkeakoulujen ilmapiiri muuttuu kansainvälistymisen myötä 

avoimemmaksi, idearikkaammaksi ja kulttuuriltaan monimuotoisemmaksi. Saapuvat 

vaihto-opiskelijat ovat hyödyksi paikallisille avartaen näkökulmia liittyen oppimiseen ja elä-

mään ylipäätänsä. (European Union 2014, 184.) Vastaanottavan korkeakoulun tulisi puo-

lestaan tarjota opiskelijalle tietoa kohdemaasta, sen kulttuurista, taloudesta ja historiasta. 

Näiden tietojen avulla opiskelijan sopeutuminen uuteen ympäristöön helpottuu ja vaihto-

opiskelija muuttuu matkailijasta osaksi paikallista yhteiskuntaa. (Education Abroad, 15.)  
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4 Kulttuurien välinen vuorovaikutus 

Dragunsin mukaan eri kulttuureista saapuvien opiskelijoiden kanssa on haastavampaa ja 

kuluttavampaa työskennellä ja toiminta on usein kokemusperäisempää (Moule 2012, 

226). Vaihto-opiskelijoiden parissa työskennellessä on hyvä ymmärtää kulttuurien eroja ja 

uudessa ympäristössä puhkeavaa kulttuurisokkia.  

 

4.1 Kulttuuri 

Jo syntyessään ihminen kuuluu johonkin kulttuuriin ja sisäistää hyvin nopeasti elinympä-

ristössään vallitsevat käsitykset hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä sekä normaalista 

ja epänormaalista (Lewis 2006, 17). Dealin & Princen (2007, 7) mukaan kulttuuri vaikuttaa 

siihen, millaisessa vuorovaikutuksessa ryhmän jäsenet toimivat keskenään. Koska eri 

kulttuuriryhmien käsitykset eroavat toisistaan, vuorovaikutustilanteissa ei aina vältytä risti-

riidoilta (Lewis 2006, 17). 

 

Hopkinsin mukaan kulttuuri muodostuu henkilön ulkoisesta käyttäytymisestä, arvomaail-

masta ja havainnointikyvystä. Eri kulttuuriympäristössä vierailevan ihmisen on mahdollista 

muuttaa käyttäytymistään uuteen ympäristöön sopivammaksi. Muutoksen kohteena ovat 

esimerkiksi tervehtimistavat, täsmällisyys tai tunteiden ilmaisu. Monikulttuurinen ryhmä ei 

kuitenkaan toimi saumattomasti, jos sen jäsenet muuttavat ainoastaan ulkoisia tapojaan. 

Toimivuuden kannalta on olennaista, että osapuolet ymmärtävät toistensa arvot ja käytök-

sen syyt. Vieraan kulttuurin arvomaailmaan tutustuminen mahdollistaa oikealla tavalla rea-

goinnin eri tilanteisiin. Toiminnan jälkeen visuaalinen havainnointikyky kertoo, onko vuoro-

vaikutustilanteessa käyttäytynyt oikein vai väärin. (Hopkins 2009, 22–25.) 

 

Hofstede on samaa mieltä Hopkinsin kanssa arvojen merkityksestä kulttuurille. Hofstede 

vertasi eri kansoja laajassa, yli kuusikymmentä maata kattavassa kansallisten kulttuurien 

tutkimuksessa (Clearly Cultural). Vertailussa ilmeni, että yhteiskunnat eroavat toisistaan 

varsinkin neljässä osa-alueessa, jotka ovat epätasa-arvon sieto, suhtautuminen epävar-

muuteen, yksilön suhde primaariryhmäänsä sekä odotukset pojaksi tai tytöksi syntyneen 

tunne-elämälle. Näistä osa-alueista Hofstede muodosti teoriansa ”neljä kansallisen kult-

tuurin ulottuvuutta”, joihin kuuluvat valtaetäisyys, epävarmuuden sietäminen, yksilölli-

syys/kollektiivisuus ja maskuliinisuus/feminiinisyys. Myöhemmin teoriaan on lisätty myös 

muita ulottuvuuksia, kuten aikaorientaatio ja hemmottelu/pidättyväisyys. (Hofstede & 

Hofstede.) 

 



 

12 

 

Valtaetäisyys kertoo, missä määrin organisaation tai instituution heikoin osapuoli hyväk-

syy ja olettaa vallan olevan jakautunut epätasaisesti. Yhteiskuntaan muodostunut epä-

tasa-arvo on yhteisesti hyväksytty, koska se ei ole määritelty ainoastaan vallanpitäjien toi-

mesta. Valtaetäisyys on suuri Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa, pienempi 

Anglo-Amerikassa ja germaanisissa maissa. (Hofstede & Hofstede.) 

 

Uudet ja yllättävät tilanteet koetaan epämukavina kulttuureissa, joissa epävarmuuden tun-

netta vältellään, jonka vuoksi maissa on tiukat lait ja säännöt. Epävarmuutta siedetään hy-

vin Anglo-Amerikassa, Pohjoismaissa ja Kiinassa, huonommin Latinalaisessa Ameri-

kassa, Japanissa ja saksaa puhuvissa maissa. (Hofstede & Hofstede.) 

 

Yksilöllisyys ja kollektiivisuus kertovat yhteiskunnan jäsenten välisistä suhteista. Kollektii-

visissa yhteisöissä jäsenet ovat isoissa ryhmissä tiiviisti yhteydessä toisiinsa, individualis-

tisissa yhteisöissä yksilö huolehtii vain itsestään ja omaisistaan. Yksilöllisyys vallitsee teol-

lisuus- ja länsimaissa. (Hofstede & Hofstede.) 

 

Feminiinisyys kertoo yhteiskunnan pehmeistä arvoista, kuten nöyryydestä ja huolenpi-

dosta. Maskuliinisuus puolestaan osoittaa päättäväisyyttä ja kilpailuhenkeä.  

Maskuliinisuutta esiintyy paljon Japanissa, joissain Euroopan maissa ja Anglo-Ameri-

kassa, vähemmän Pohjoismaissa ja osassa Latinalaisen Amerikan ja Aasian maita. 

(Hofstede & Hofstede.) 

 

Maiden sijoitukset kaikissa neljässä ulottuvuudessa ovat pysyneet vakaina vuosikymme-

niä, vaikka Hofstede keräsi tutkimusmateriaalinsa vuosien 1967 ja 1973 välillä. Syynä 

ovat mittaustulosten suhteellisuus ja globalisaatio. Tapahtumat, jotka muovaavat koko-

naista kulttuuria, ovat yleensä niin vahvoja, että ne vaikuttavat muihinkin kulttuureihin sa-

manaikaisesti. Seurauksena maat säilyttävät suhteelliset sijoituksensa Hofsteden neljällä 

osa-alueella. (Hofstede & Hofstede.) 

 

4.2 Kulttuurisokki 

Opiskelija kohtaa uuteen ympäristöön saapuessaan vieraan kulttuurin ja sen mukana toi-

senlaiset toimintatavat, normit, käyttäytymissäännöt sekä arvomaailman (Opetushallitus 

2011, 4). Uuden kulttuurin kohtaaminen on epämieluisa yllätys tai sokki, joka syntyy odo-

tusten ja todellisuuden ristiriidasta. Kulttuurisokki ei ole heikkous, eikä sen kokeminen tar-

koita, ettei pärjäisi kansainvälisessä ympäristössä. Kulttuurisokin kokeminen on täysin 

normaalia ja se on osa sopeutumisprosessia. (Marx 2001, 5.) 
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Kaikki kulttuuriset yhteentörmäykset syntyvät siitä ajatuksesta, että kaikki ovat samanlai-

sia. Toiseen maahan matkustaessaan ihmiset kuvittelevat käyttäytyvänsä niin kuin paikal-

liset ja olettavat paikallisilla olevan samanlaiset käyttäytymistavat kuin heillä. Syy tähän 

vääristyneeseen ajatteluun on yksinkertainen – useimmat henkilöt ovat eläneet koko elä-

mänsä saman kulttuurin ympäröimänä, jonka vuoksi odottavat ihmisten olevan sellaisia 

kuin omassa kotimaassaan. (Storti 2007, 66.) 

 

Varsinkin toisistaan poikkeavat arvokäsitykset saavat kulttuurienväliset kanssakäymiset 

epäonnistumaan (Storti 2007, 25). Epäonnistumisella Storti (2007, 26) ja Marx (2001, 5) 

tarkoittavat hämmentymistä, turhautumista tai epämukavuutta, jonka saa aikaan uusi ja 

erilainen ympäristö.  

 

Marxin tutkimuksesta selvisi, että suurin osa ulkomaille lähtevistä kokee kulttuurisokin 

kestävän viisi viikkoa ja yleisimmät oireet ovat yksinäisyys, ahdistuneisuus, työsuorituksen 

heikkeneminen, avuttomuus sekä korkea energiataso. Energiatason nousu johtuu her-

mostuneisuudesta ja muuttuneista olosuhteista. (Marx 2001, 7.) Ulkomaalaisen kohtaami-

nen vaikuttaa myös paikallisiin, mutta eniten vahinkoa yhteentörmäys aiheuttaa uudessa 

ympäristössä oleskelevalle henkilölle. Vaikka paikalliset suuttuvat ja ärsyyntyvät vieraista 

tavoista, matkailija kuitenkin kärsii seuraukset ja jää helposti ulkopuoliseksi. (Storti 2007, 

41.) 

 

Pahimmassa tapauksessa kulttuurien yhteentörmäyksen seurauksena osapuolet käänty-

vät toisiaan vastaan. Vierasmaalaisen mielestä paikalliset käyttäytyvät väärällä tavalla, 

joka johtaa negatiivisiin päätelmiin ja lopuksi paikallisväestön kohtaamisen minimointiin. 

(Storti 2007, 48–49.) 

 

Vierasmaalainen viettää aikaansa yksin tai itsensä kaltaisten ulkopuolisten kanssa vältel-

lessään paikallisväestöä, eli toipuakseen kulttuurisokista. Ryhmäytyminen samaan kult-

tuuriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei ole aluksi haitallista, mutta ajan kuluessa joukon 

eristäytyminen paikallisista voimistuu. Eristäytymisen myötä kriittisyys paikallisia kohtaan 

kasvaa entisestään. (Storti 2007, 50–77.) Marxin (2001, 7) mukaan tällaisten tunteiden 

huomioiminen ja käsitteleminen heti ilmentymisvaiheessa olisi tärkeää, jotta pidempiaikai-

sia negatiivisia oireita ei pääsisi syntymään. Monilla on tavoitteenaan tutustua paikalliseen 

kulttuuriin, mutta vierasmaalaisten ryhmä vetää heitä puoleensa huomaamattomasti. 

Usein ryhmällä on paljon erilaisia tapahtumia, eikä paikallisten kanssa ystävystymiseen 

jää aikaa. Lopulta halu kulttuuriin tutustumiseen kuihtuu. (Storti 2007, 50–77.) 
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Paikallisista eristäytyminen on mahdollista välttää muuttamalla omia odotuksiaan vieraista 

ihmisistä. Ärsyyntymistä aiheuttavissa tilanteissä tulisi tiedostaa omat tunteensa ja pyrkiä 

kontrolloimaan niitä. Omia tunteitaan oppii hallitsemaan, jos käy päivittäin läpi kaikki epä-

mukavalta tuntuneet tapahtumat. Tavoitteena on huomata, että omat oletukset muista ih-

misistä aiheuttavat ikävät tilanteet. Kun ymmärtää omien ajatusten olevan syynä vaikei-

den tilanteiden muodostumiseen, on valmis päihittämän kulttuurisokin odottamalla paikal-

listen ihmisten käyttäytyvän, kuten he käyttäytyvät. (Storti 2007, 76–78.) 

 

Oberg (1960, teoksessa Marx 2001, 7–9) tukee ajatusta, jonka mukaan kulttuurisokki pii-

lee ihmisten omissa odotuksissa, mutta uskoo uuteen kulttuuriin sopeutumisen vaativan 

kahden vaiheen läpikäymisen. Eri vaiheissa henkilön mieliala laskee ja nousee U-kirjai-

men muotoisen mallin mukaan.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa, jota kutsutaan kuherruskuukaudeksi, uusi ympäristö tuntuu 

jännittävältä ja miellyttävältä. Kohteeseen saapunut henkilö on avoin ja utelias, eivätkä 

pienet vastoinkäymiset vaikuta positiiviseen tunnetilaan. (Marx 2001, 7–9.) 

 

Toisessa vaiheessa kulttuurisokki aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta siitä, mitä ym-

pärillä tapahtuu. Epävarmuus itsestä, ympäristöstä ja tulevaisuudesta herättää negatiivisia 

ajatuksia kohdemaasta, stressiä, ärtymystä ja jopa vihaa kaikkea vierasta kohtaan. Tutun 

sosiaalisen piirin ja tapojen puuttuessa henkilö ei enää tiedä kuka on. (Marx 2001, 7–8.) 

 

Viimeiseen vaiheeseen, eli toipumiseen, kuuluu ongelman tunnistaminen ja sen ratkaise-

minen. Kuten Storti esitti, myös Obergin mielestä omien liiallisten odotusten (kuherruskuu-

kausi) ja todellisuuden (kulttuurisokin vaihe) vertaaminen ja pohtiminen edistävät sopeutu-

mista. (Marx 2001, 7–8.) 

 

Kulttuurisokin syvyyteen vaikuttaa ulkomaanjakson pituus ja vieraan kulttuurin erilaisuus. 

Lyhemmällä ajanjaksolla huonot ja hyvät tunteet lähinnä vuorottelevat keskenään. Kulttuu-

risokki on sitä vahvempi, mitä erilaisempi ja vieraampi kohdemaan kulttuuri on verratta-

essa totuttuun. Hyvä tukiverkosto lievittää vakavimpia oireita, varsinkin perhe ja ystävät 

vähentävät stressiä ja helpottavat sokkia. Myös henkilön persoonallisuus vaikuttaa tuntei-

den vahvuuteen ja sopeutumiseen tarvittavaan aikaan. (Marx 2001, 10–11.) 

 

Ulkomaille suunnatessa kannattaa muistaa, ettei vieras kulttuuri ole ainoa, eikä edes en-

simmäinen totuttelemisen kohde. Kulttuurinen sopeutuminen tapahtuu uuden fyysisen ym-

päristön, yhteiskunnan ja vieraan työ- tai opiskelupaikan ehdoilla. (Storti 2007, 2.) 
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4.3 Monikulttuurisen ryhmän ohjaus 

Monikulttuurisessa ryhmässä ohjaajan tavoitteena on auttaa opiskelijoita sopeutumaan 

vieraaseen ympäristöön riittävän tuen ja ymmärryksen avulla (Opetushallitus 2011, 7). 

Ryhmänohjauksessa tulee ottaa huomioon jäsenten odotukset vastuun jakautumisesta. 

Kuten aiemmin esitetyssä Hofsteden neljän ulottuvuuden teoriassa todettiin, kulttuureissa 

on erilaiset valtasuhteet ja epävarmuutta siedetään vaihtelevasti. Maissa, joissa valtaetäi-

syys on korkea, johtajat ovat vahvoja ja päättäväisiä, eikä heille tule antaa neuvoja alem-

malta hierarkian tasolta. Kulttuureissa, joissa epävarmuuden sietokyky on heikko, vastuun 

saaminen tuntuu jopa pelottavalta. (Hopkins 2009, 132.) 

 

Kun monikulttuurisessa ryhmässä ilmenee ongelma, on tärkeää pohtia sen syitä eri näkö-

kulmista. Hankala tilanne on voinut saada alkunsa pelkästään kulttuurisista eroista. (Hop-

kins 2009, 19.) Tällaisia tilanteita olen kohdannut vaihto-opiskelijoiden kanssa työskennel-

lessäni. Esimerkiksi joissain maissa yleisenä käytäntönä on ilmestyä tapaamiseen reilusti 

sovittua myöhemmin. Tämä on täsmällisyyttä arvostavan henkilön mielestä loukkaavaa ja 

välinpitämätöntä, jos kulttuurista syytä myöhästymiselle ei ymmärrä. Hopkinsin (2009, 22) 

mukaan kulttuuria, persoonallisuutta ja ihmisluontoa onkin vaikea erottaa toisistaan. 

 

Kansainvälisessä ryhmässä hyvä johtaja tunnistaa yhteneväisyydet ja eroavuudet esimer-

kiksi odotuksissa ja valtasuhteissa. Eroavuuksien takia ryhmän hallinta on haastavaa, ja 

siksi muutoksen ja erilaisuuden johtamistaidot ovat välttämättömiä ryhmän vetäjälle. Näi-

den taitojen hallintaa kutsutaan kulttuuriseksi sopeutumiskyvyksi, joka tarkoittaa halua ja 

kykyä tunnistaa ja ymmärtää eri kulttuureita. (Deal & Prince 2007, 7.) 

 

Kulttuurista sopeutumiskykyä on mahdollista parantaa. Oman kulttuurin ja sen vaikutusten 

hahmottaminen on ensimmäinen askel joustavampaan toimintaan monikulttuurisessa ym-

päristössä. Kun ymmärtää omaa kulttuuriaan, on helpompaa olla tuomitsematta muita ja 

odottaa heidän ajattelevan, tuntevan ja käyttäytyvän samalla tavalla. Kasvuympäristöön 

liittyvien vaikutusten tunnistaminen on siis välttämätöntä kulttuuriselle joustavuudelle. 

(Deal & Prince 2007, 12.) 
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5 Helsinki matkakohteena 

Monipuolinen kulttuurielämä, luonto ja hiljaisuus ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä koko Suo-

messa (Periäinen & Santaholma 2014; Team Finland, 2014). Suomi tunnetaan yhtenä eu-

roalueen rikkaimmista valtioista, jonka vahvuuksia ovat yhteiskunnan toimiva rakenne, rat-

kaisukeskeinen ajattelutapa sekä huipputason osaaminen koulutuksessa ja teknologiassa. 

Koulutusjärjestelmä on varsinkin perusopetuksen osalta menestynyt erinomaisesti kan-

sainvälisissä vertailuissa. Suomalaista koulutusta viedään jo maailmalle, ja markkinat ovat 

yhä kasvussa. (Mala 2013; Team Finland 2014.) 

 

Suomessa puhuttava harvinainen kieli vaikuttaa kansainväliseen kilpailukykyyn sekä posi-

tiivisesti että negatiivisesti. Kommunikaatio on hankalaa yhteisen kielen puuttuessa, mutta 

varsinkin pääkaupunkiseudulla englannin kielen taso on korkea. Harvinaisen kielen ansi-

osta suomalaisten täytyy opetella muita kieliä ja sopeutua eri kulttuureihin, joka on positii-

vista matkailijoita ajatellen. Ainutlaatuinen kieli on myös hyvä kilpailuvaltti maailmalla. 

(Bontje, Musterd & Pelzer 2011, 103.) 

 
5.1 Matkailu Helsingissä 

Helsinki on Suomen arvokkain matkakohde tuottaen noin puolet koko maan matkailualan 

liikevaihdosta. Vuonna 2008 toimialan tuottama liikevaihto pääkaupunkiseudulla oli 7,2 

miljardia euroa. Matkailu työllistää Helsingissä yli 18 000 ja koko pääkaupunkiseudulla lä-

hes 33 000 henkilöä. Ulkomaalaiset matkailijat käyttivät yli 640 miljoonaa euroa Helsin-

gissä vuonna 2009. (Eklöf 2011, 2.) 

 

Helsinkiä markkinoidaan matkailu- ja kokouskaupunkina sekä erilaisten tapahtumien jär-

jestäjänä. Tavoitteena on olla yksi maailman kilpailukykyisimmistä kaupunkikohteista sekä 

Pohjoismaiden johtava ja Euroopan laadukkain kokouskaupunki. Risteilymatkustajille Hel-

sinkiä mainostetaan välttämättömänä käyntikohteena Itämerellä ja tapahtumien avulla toi-

votaan kansainvälistä tunnettuutta. (Sauli 2014; Visit Helsinki a.) Helsinki pyrki vuoden 

2016 isännäksi MTV Europe Music Awards -musiikkitapahtumaan, joka houkuttelisi pai-

kalle varsinkin nuoria matkailijoita. MTV kuitenkin kieltäytyi sopimuksesta Helsingin riittä-

mättömän hotellikapasiteetin sekä huonon sijainnin vuoksi. (Sauli 2014.) 

 

Matkailun suosiota arvioidaan erilaisten mittarien, kuten matkailuun kohdistuvien inves-

tointien ja matkailutulon, avulla. Yksi mittareista on yöpymisten määrä, joka putosi Helsin-

gissä kolme prosenttia, noin 3,3 miljoonaan, vuonna 2013. Syynä huonompaan majoitus-

liikkeiden vuoteen oli taantuman vähentämä kansainvälinen liikematkustus. Eniten ulko-
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maisia matkailijoita saapui Venäjältä, vaikka itänaapurien yöpymiset vähenivätkin edellis-

vuoteen verrattuna. Helsinki oli suosittu kohde myös Saksasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista 

ja Yhdysvalloista tulleiden matkailijoiden keskuudessa. (Helsingin matkailu, 2; Visit Hel-

sinki a.) 

 

Yöpymisten määrän laskusta huolimatta Helsingissä syntyi uusia ennätyksiä vuonna 

2013. Matkustajamäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla nousi 15,3 miljoonaan ja sata-

mien 11,6 miljoonaan matkustajaan. Kansainvälisiä risteilymatkustajia oli ennätykselliset 

420 000. Helsingissä järjestettiin 288 kansainvälistä kongressia, mikä on enemmän kuin 

koskaan aiemmin. (Helsingin matkailu, 2.) 

 

Helsinki on tällä hetkellä trendikäs matkailukohde, jota pidetään erilaisena pohjoismaisena 

pääkaupunkina. Kaupungin suosiosta kertoo näkyvyys suurien kansainvälisten medioiden 

top-listoilla sekä viides sija TripAdvisorin listauksessa, jossa lueteltiin kiinnostavuuttaan 

kasvattavia eurooppalaisia matkakohteita. (Helsingin matkailu, 2; Rissanen 2014.)  

 

Bontjen ym. (2011,103) tutkimuksessa Helsinkiä kuvaillaan pieneksi, kaukaiseksi ja ek-

soottiseksi kaupungiksi, jossa luonto on aina lähellä. Kohteen eksotiikkaa korostaa myös 

Periäinen & Santaholma (2014), joiden mielestä suurkaupunkilaisille kirkas aurinko ja täh-

det sekä hiljaisuus ovat elämyksiä. Vuodenajat näkyvät Helsingissä voimakkaammin kuin 

eteläisissä kaupungeissa (Periäinen & Santaholma 2014). 

 

Rauhallisuuden, turvallisuuden ja hyvien koulutusmahdollisuuksiensa vuoksi Helsinki on 

ihanteellinen asumiseen ja työskentelyyn. Tähän tulokseen ovat päätyneet sekä Bontje 

ym. (2011, 103) että brittilehti Monocle (Kosonen 2014), joka antoi Helsingille maailman 

parhaan asuinpaikan tittelin vuonna 2011.  

 

5.2 Helsingin suosituimmat käyntikohteet 

Kalliista maineestaan huolimatta Helsingistä löytyy edullisia, ja myös ilmaisia kohteita ja 

tapahtumia matkailijoille (Mala 2013; Visit Helsinki b). Itämeri tarjoaa merelliset maisemat, 

ja kaupungista löytyy arkkitehtuuria ja katutaidetta (Mala 2013). Helsinkiä on kutsuttu yh-

deksi Euroopan hienoimmista jugendkaupungeista (Visit Helsinki b). 

 

Helsingin keskustassa on eri arkkitehtuurityylein rakennettuja kirkkoja, joista suurin osa on 

luterilaisia. Kaupungissa on kuitenkin myös katolilaisia kirkkoja sekä Pohjois- ja Länsi-Eu-

roopan suurin ortodoksinen kirkko. (Turisti-info 2011; Visit Helsinki b.) Ortodoksinen Us-

penskin katedraali rakennettiin 1800-luvun puolivälin jälkeen venäläinen kirkkoarkkitehdin 
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Aleksei M. Gornostajevin suunnitelman mukaan. (Turisti-info 2011.) Katedraali on Temp-

peliaukion kirkon ohella suosituin kirkko Helsingissä (taulukko 1) houkutellen jopa puoli 

miljoonaa kävijää vuodessa. (Helsingin matkailu, 10.) 

 

Taulukko 1. Kymmenen suosituinta käyntikohdetta Helsingissä (Helsingin matkailu, 10) 

Käyntikohde Kävijämäärä (2013) 

1. Messukeskus 1 107 522 

2. Linnanmäen huvipuisto 1 000 000 

3. Suomenlinna 828 000 

4. Korkeasaaren eläintarha 500 000 

5. Temppeliaukion kirkko 500 000 

6. Uspenskin katedraali 500 000 

7. Casino Helsinki 276 545 

8. Ateneumin taidemuseo 261 969 

9. VIRKA Galleria 246 136 

10. Nykytaiteen museo Kiasma 165 715 

 

Helsinki tarjoaa erilaisia musiikkiesityksiä ympäri vuoden. Talvella kirkkojen joulukonsertit 

ovat suosittuja, ja kesällä Esplanadin lavalla vierailee monia artisteja. Töölönlahden ympä-

riltä löytyy Oopperatalo, uusi Musiikkitalo ja Alvar Aallon suunnittelema Finlandia-talo, 

joissa järjestetään konsertteja jatkuvasti. (Mala 2013; Visit Helsinki b.) Taiteen ystävät voi-

vat nauttia monenlaisista taidegallerioista ja Helsingin kaupunginmuseon näyttelyihin on 

aina vapaa pääsy. (Visit Helsinki b.) 

 

Linnanmäen huvipuistossa pääsee nauttimaan adrenaliinista ja upeasta näköalasta. Nä-

köalatorniin pääsee veloituksetta ja sieltä näkee koko kaupungin 53 metrin korkeudesta. 

(Mala 2013.) Linnanmäen huvipuisto on Helsingin toisiksi suosituin käyntikohde heti mes-

sukeskuksen jälkeen (taulukko 1). Huvipuistossa vieraili miljoona kävijää vuonna 2013.  

(Helsingin matkailu, 10.)  

 

Pääkaupungista löytyy sekä ostoskeskuksia että toreja ja kauppahalleja. Kluuvin ostos-

keskus sijaitsee lähellä Helsingin suurimpia nähtävyyksiä, Helsingin tuomiokirkkoa ja Se-

naatintoria. Ostoskeskuksesta löytyy esineitä, joita ei ole tarjolla missään muualla koko 

maassa. Paikallisista tuotteista kiinnostuneille 70 putiikin vanha Hakaniemen kauppahalli 

on hyvä käyntikohde. Putiikeissa on tarjolla paikallisia herkkuja ja Lapin erikoisuuksia, ku-

ten poronlihaa ja turkiksista käsityönä tehtyjä asusteita. (Mala 2013.) Helsingissä on vilk-



 

19 

 

kaita toreja, joissa on tarjolla perinteisiä ruokaherkkuja, matkamuistoja ja käsitöitä. Kesä-

kuukausina Hietalahden ulkokirpputori on yksi suosituimmista ostosalueista ja muita kiin-

nostavia käyntikohteita ovat Kauppatori ja Vanha Kauppahalli. (Mala 2013; Visit Helsinki 

b.) 

 

Helsinki on lähellä luontoa, jonka vuoksi kesällä uiminen, pyöräily ja juoksu ovat suosittuja 

aktiviteetteja, talvella hiihto ja luistelu. Töölönlahti on erityisesti paikallisten mieleen veh-

reytensä ansiosta, mutta kaupungin muut puistot ja talvipuutarha ovat myös useasti käy-

tettyjä kohtaamispaikkoja. (Visit Helsinki b.) Kesäpäivinä picnic-viltit valtaavat Esplanadin 

puiston, jonka ympärillä on runsaasti kahviloita ja putiikkeja. Esplanadilla sijaitsevat suo-

malaisen designin, kuten Marimekon ja Iittalan, liikkeet. Puistossa järjestetään lukuisia il-

maisia konsertteja ja Esplanadi on yksi kaupungin eloisimmista alueista. (Mala 2013.) 

Muita suosittuja puistoja Helsingissä ovat Kaisaniemen puisto, jossa sijaitsee satojen ek-

soottisten kasvien kasvihuone sekä talvipuutarha Töölönlahdella. (Mala 2013.).  

 

Merimaisemista ja uimisesta pääsee nauttimaan niin hiekkaisille uimarannoille kuin saaris-

toonkin. Töölönlahdelta lähtevän puistokadun päässä on Hietaniemen uimaranta, joka on 

suosittu rantakohde Helsingissä. (Mala 2013.) Helsingin Sanomien lukijaäänestyksessä 

parhaaksi hiekkarannaksi valikoitui Vuosaaressa sijaitseva Aurinkolahti, jota kehuttiin kau-

niiksi, eksoottiseksi ja romanttiseksi uimapaikaksi. (Eloranta & Läärä 2014.) 

 

Yksi UNESCOn maailmanperintökohteista on Suomenlinna, jossa sijaitsee 1700-luvulla 

rakennettu merilinnoitus. Saarella on monia museoita, näyttelyjä, kirkko ja teatteri. Lautta-

matka saarelle on edullinen, eikä alueelle ole erillistä pääsymaksua. (Mala 2013.) Vuonna 

2013 saaressa kävi 828 000 henkilöä, mikä sijoitti Suomenlinnan kolmanneksi vilkkaim-

maksi käyntikohteeksi Helsingissä (taulukko 1) (Helsingin matkailu, 10). 

 

5.3 Nuoret matkailijat 

Nuoret ovat suuri asiakasryhmä matkailualalla. World Youth Student and Educational 

(WYSE) Travel Confederationin tutkimuksen mukaan nuorisomatkailun arvo oli 183 miljar-

dia euroa vuonna 2013. (Sauli 2014.) WYSE Travel Confederation (2014, 5) määrittelee 

tämän hetkiset nuorisomatkailijat milleniaaleiksi, eli vuosien 1980–2000 välillä syntyneiksi. 

Milleniaaleja kutsutaan myös Y-sukupolveksi, jonka jäsenet Schwieterman (2011, 30) 

määrittelee alle 35 vuotiaiksi ja Benckendorff, Moscardo & Pendergast (2009, x) vuosina 

1977–2003 syntyneiksi. Suomeen saapuvat ulkomaalaiset opiskelijat ovat keskimäärin 26-

vuotiaita, eli he kuuluvat Y-sukupolveen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 14).  
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Sekä Schwieterman (2011, 30) että WYSE Travel Confederation (2014, 5) kuvailevat mil-

leniaaleja sosiaalisiksi ja jatkuvasti tavoitettavissa oleviksi nuoriksi, jotka ovat taitavia uu-

den teknologian käyttäjiä. He kantavatkin aina mukanaan tablettia tai älypuhelinta. Aikai-

sempiin sukupolviin verrattuna matkustaminen on milleniaaleille helpompaa ja edullisem-

paa, joten he viettävät paljon aikaa ulkomailla etsien uusia innoittavia kokemuksia. 

(Schwieterman 2011, 30; WYSE Travel Confederation 2014, 5.)  

 

Y-sukupolven jäsenet ovat tuottava asiakassegmentti, koska he käyttävät runsaasti rahaa 

ja paikallisia palveluja sekä palaavat samoihin kohteisiin useammin kuin muut matkailijat. 

(Sauli 2014.) WYSE Travel Confederationin (2014, 6) nuorisomatkailua koskevassa kyse-

lyssä 50 prosenttia vastaajista kulutti enemmän kuin 1000 euroa ulkomaanmatkaansa.  

 

Euroopan suosituin matkustusväline nuorten keskuudessa on auto, vaikka halpalentoyh-

tiöt ovatkin vieneet autoilun markkinaosuutta. Kiireettömämpi nuori liikkuu mielellään maa-

kulkuneuvolla, kuten junalla, jonka kyydistä näkee enemmän. Euroopassa käytetään linja-

autoja matkustukseen kohtuullisesti, mutta suurin osa matkoista linja-auton kyydissä ta-

pahtuu vasta perillä kohteessa (Mäkinen 2006, 4.) Pitkällä matkalla on tärkeää, että kulku-

neuvosta löytyy käyttövapaa pistorasia ja langaton nettiyhteys. (Schwieterman 2011, 32.) 

 

Y-sukupolvelle on tärkeää tutustua eri kulttuureihin ja saada aitoja sekä ylellisiä kokemuk-

sia matkoillaan (Strutner 2014; WYSE Travel Confederation 2014, 6). Chase-luottokortti-

yhtiön tutkimus osoitti nuorten arvostavan korkealuokkaista matkustustapaa, johon kuului-

vat hierontakäynnit, kylpylä- sekä pesulapalvelut (Strutner 2014). Ylellisten ja autenttisten 

kohteiden vetovoimaan luottaa myös Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto, joka uskoo 

nuorten pitävän lisäksi edullisista ja luovista kohteista. Aitoja kaupunkikokemuksia ovat 

heidän mukaansa esimerkiksi Karhupuisto, Hämeentien etniset kaupat ja Flow-festivaali. 

Ylellisyydestä kiinnostuneille matkailijoille sopivat sekä design-kortteli että suomalaisten 

suunnittelijoiden pienet putiikit. Edullista ja luovaa kaupunkiin tutustumista ovat esimer-

kiksi ilmaiskonsertit Töölönlahdella ja Alppipuistossa. Helsingin matkailu- ja kongressitoi-

miston mukaan nuorille reppureissaajille kaupunki on moderni, trendikäs, merellinen, luon-

nonläheinen, ekologinen, ihmisläheinen ja designtietoinen. (Huhtanen & Väntönen 2010.) 
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6 ESN Helsinki Survival Guide -oppaan laatiminen 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli auttaa Helsinkiin saapuvia vaihto-opiskelijoita sopeutumaan 

nopeasti uuteen ympäristöön, jonka ratkaisuna kokosin heille helppokäyttöisen ja sisällöl-

tään monipuolisen oppaan. Olen itse toiminut ESN HELGAn hallituksessa tutorkoordinaat-

torina vuoden 2014 kevät- ja syyslukukauden, joten tiedän hyvin mitä tietoa vaihto-opiske-

lijat kaipaavat. Lukuvuoden aikana ESN HELGAssa tehtäviini kuului läheinen yhteistyö 

niin tutoreiden, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kuin vaihto-opiskelijoidenkin kanssa, 

joten sain kuulla monipuolisesti erilaisista puutteista, joita löytyi varsinkin ulkomaisten 

opiskelijoiden ohjauksen ja ohjeistuksen osalta.  

 

6.1 Suunnittelu 

Kysyin toimeksiantajakseni ESN Finlandia, jonka puheenjohtaja innostui opinnäytetyöni 

ideasta. Valitsin oppaani kohderyhmäksi neljän Helsingin korkeakoulun vaihto-opiskelijat. 

Rajasin työni koskemaan nimenomaan Helsinkiä, en koko Suomea, jotta oppaasta ei tulisi 

liian massiivinen tai epätarkka. Varsinkin internet on mahdollistanut nopean tiedonhaun ja 

monet ovat liian kärsimättömiä etsimään hakemaansa tietoa massiivisesta opaskirjasta.  

  

Aloitin oppaani suunnittelun samaan aikaan, kun aloin kirjoittamaan opinnäytteeni tietope-

rustaa, eli syyskuussa 2014. Kyselin suullisesti monilta eri vaihto-opiskelijoilta ja tutoreilta, 

mitä mieltä he olivat ESN Helsinki -oppaasta. Kuulin pelkkää positiivista palautetta ideas-

tani ja hyviä ehdotuksia oppaan aiheiksi, joten tein kyselyn sekä vaihto-opiskelijoille (liite 

2), että Helsingin ESN-paikallisjärjestöjen hallituslaisille (liite 3). Opiskelijoille halusin 

tehdä mahdollisimman yksinkertaisen ja nopeasti täytettävän kyselyn, jotta saisin mahdol-

lisimman suuren vastausmäärän. Kysymykset koskivat oppaan mahdollisia aihealueita, 

joita olin itse keksinyt tai kuullut ehdotuksina muualta. Opiskelija saisi valita, onko aihe 

erittäin hyödyllinen, hyödyllinen, ei niin hyödyllinen vai ei yhtään hyödyllinen. Lisäksi kyse-

lystä löytyi neutraali vastausvaihtoehto. Hallituslaisille tein avoimen kyselyn, koska tarvit-

sin enemmän tietoa varsinkin muista korkeakouluista kuin Haaga-Heliasta.  

 

Suunnittelin toteuttavani oppaan nettikirja-muodossa Adobe InDesign -taitto-ohjelmalla, 

jota olen nuorempana käyttänyt. En kuitenkaan tiennyt, saisinko maksullisen ohjelman it-

selleni, joten varauduin myös tekemään yksinkertaisemman version Microsoft Office Word 

-kirjoitusohjelmalla. Ajattelin tehdä oppaasta nettiversion, jotta tietoon pääsisi helposti kä-

siksi missä vain. Internetistä löytyvä opas on helppo päivittää, joten sisältö pysyisi ajan-

kohtaisena. Materiaali olisi saatavilla kaikkien Helsingin ESN-paikallisjärjestöjen omilta 

nettisivuilta, joihin opiskelijat yleensä tutustuvat jo hyvin ennen Suomeen saapumista. 
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Opas olisi mahdollista myös liittää tervetuliaissähköpostiin, joka lähetetään jokaiselle en-

nen vaihtokauden alkua. Materiaalin voisi halutessaan myös tulostaa, mutta tarkoituksena 

ei olisi jakaa kaikille opiskelijoille omaa kopiota, jotta oppaaseen ei tuhlaantuisi paperia 

eikä energiaa. Työn tietoja päivittäisivät kaikki neljä Helsingin paikallisjärjestöä yhteis-

työssä. Kaikilla järjestöillä on yksi hallituksen jäsen, joka on vastuussa kotisivuista ja 

muista internetiin ja kommunikaatioon liittyvistä asioista. He olisivat päävastuussa tietojen 

ajankohtaisuudesta. 

 

Halusin oppaasta värikkään, jotta mielenkiinto säilyisi sitä selatessa. Valtavan tekstimää-

rän sijaan suunnittelin tasapainottavani opasta kuvilla ja grafiikalla. Jotkut Helsinkiin saa-

puvista vaihto-opiskelijoista eivät ymmärrä englantia riittävästi, joten tekstin tulisi olla mah-

dollisimman yksinkertaista. Kuvat suunnittelin lataavani ilmaisista materiaalipankeista ja 

suunnittelin itse valokuvaavani sellaiset kohteet, joista ei olisi materiaalia tarjolla.  

 

Yritin keksiä tapaa merkitä lähteet ylös oppaaseen tavalla, joka ei häiritsisi lukukoke-

musta. Lähteiden tiedot ovat tärkeitä, jotta tekstin alkuperä olisi selvitettävissä. 

 

Kirjasintyypin ajattelin valita sitten, kun oppaan teksti valmistuisi. Tekstin tyylin täytyisi olla 

selkeää eikä sen koko saisi olla liian pientä, jotta luettavuus säilyisi. Kansikuvan ajattelin 

myös suunnitella loppuvaiheessa työtä, mutta päätin laittaa siihen ainakin ESN-logon. Silti 

kannen tulisi olla siisti ja asiallinen eikä täynnä erilaisia kuvia, tekstejä tai logoja. Oppaan 

alkuun ajattelin kirjoittaa lyhyen tekstin sen sisällöstä sekä tervetulotoivotukset uusille Hel-

singin vaihto-opiskelijoille. 

 

Produktin arvioinnin päätin toteuttaa Haaga-Helian syyslukukauden 2014 vaihto-opiskeli-

joiden avulla. Lyhyt kysely sisältäisi ulkonäköön, sisältöön ja selkeyteen liittyviä kysymyk-

siä. Koska monet Helsingin ESN-järjestöjen hallituslaiset ovat olleet vaihto-opiskelijatoi-

minnassa kauan mukana, suunnittelin käyttäväni myös heidän asiantuntemustaan oppaan 

arvioinnissa. 

 

Lokakuussa suunnittelin produktin valmistumiselle aikataulun. Produktin sisällön tuottami-

nen oli tarkoitus aloittaa marraskuun lopulla tai joulukuun alussa ja koko oppaan oli tarkoi-

tus valmistua joulukuun loppuun mennessä. 
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6.2 Toteutus 

Jaoin tekemäni kyselyn (liite 2) vaihto-opiskelijoille Helsingin ESN-paikallisjärjestöjen Fa-

cebook-sivuilla. Kyselyyn vastasi 35 henkilöä, joista puolet oli omasta ammattikorkeakou-

lustani. Heille kyselyyn vastaaminen oli henkilökohtaisempaa, koska he kaikki tunsivat mi-

nut hyvin. En kuitenkaan huomannut eri koulujen vaihto-opiskelijoiden vastauksissa eroja. 

Tulos oli hieman yllättävä, koska oletin yliopisto-opiskelijoiden olevan hyvinkin omatoimi-

sia ja epäilevän useamman oppaaseen ehdotetun aiheen hyödyllisyyttä. 

 

Helsingin ESN-hallituksille lähetin tekemäni kyselyn (liite 3) sähköpostin kautta ja sain 

vastauksen kaikista korkeakouluista paitsi Metropoliasta. Osalla vastaajista oli erittäin kat-

tavasti ideoita oppaaseen. 

 

Listasin ylös kaikki aihealueet, jotka olivat hyödyllisiä tai erittäin hyödyllisiä vähintään joka 

toisen vastanneen vaihto-opiskelijan mielestä. Listasin lisäksi aihealueiden alle kaikkien 

ESN-hallituslaisten kommentit. Olin jo valmiiksi päättänyt kertoa oppaassa ESN-organi-

saatiosta, vaikka sitä ei olisi pidetty tärkeänä aiheena. Mielestäni kaikkien tietopaketin lu-

kijoiden olisi hyvä ymmärtää, kuinka laaja organisaatio on ja mitkä sen tavoitteet ovat. 

Vaihto-opiskelijat kuitenkin halusivat oppaaseen tietoa ESN:stä, joten en joutunut lisää-

mään yhtäkään opiskelijoiden mielestä tarpeetonta aihetta työhöni. 

 

Henkilökohtaisista syistä aloitin oppaan tekstin tuottamisen vasta joulukuun lopussa, eli 

kuukautta suunniteltua myöhemmin. Päätin kirjoittaa oppaan puhekielellä kohderyhmän 

takia. Kuten tietoperustassa kerrotaan, Suomeen saapuvat ulkomaalaiset opiskelijat ovat 

keskimäärin 26-vuotiaita (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 14). Vaihto-opiskelijoista 

suuri osa ei kokemukseni mukaan puhu kirjakieltä ja monet heistä esimerkiksi katsovat 

paljon englanninkielisiä tv-ohjelmia, joissa käytetään puhekieltä. Tämän takia valitsin pu-

hekielen oppaan kirjoitustyyliksi. 

 

Etsin tietoa toivotuista aiheista niin ESN-järjestöjen kotisivuilta kuin Maahanmuuttoviras-

tostakin. Tekstiä oli yllättävän nopea tuottaa, koska tiesin aiheista jo paljon vaihto-opiskeli-

joiden parissa työskentelyn ansiosta. Sain onnekseni Adobe InDesign -ohjelman käyt-

tööni, mutta kirjoitin työni sisällön ensin Microsoft Office Word -ohjelmalla. InDesign on ai-

noastaan taitto-ohjelma, joten sillä kuuluu toteuttaa vain materiaalin graafiset ominaisuu-

det.  
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Oppaan teksti valmistui ennen tammikuun puoliväliä, jolloin aloitin InDesign-ohjelman 

opettelun. Pidän visuaalisesti hienoista töistä, jonka vuoksi halusin oppia käyttämään oh-

jelmaa erinomaisesti. Opin muutamassa päivässä internetistä löytyneiden ohjeiden avulla 

käyttämään tätä ammattilaisohjelmaa.  

 

Jouduin hylkäämään ideani nettikirjan teosta, koska huomasin PDF-tiedoston olevan käy-

tännöllisempi vaihtoehto opiskelijoita ajatellen. Nettikirjaa varten jokaisen lukijan täytyisi 

ladata niitä varten kehitetty ohjelma.  

 

Sain käyttööni Erasmus Student Networkille suunnitellut värit ja käytin organisaation suo-

sittelemaa kirjasintyyppiä. Valitsin itse otsikoiden kirjasintyypit, koska halusin niiden kun-

nolla erottuvan leipätekstistä.  

 

Keksin tavan sisällyttää oppaassa käyttämäni lähteet suoraan työni tekstiin. Kirjoitin op-

paaseen ”lue lisää” -kohtia, joita painamalla alkuperäinen lähde avautuu selaimeen. Tä-

män ratkaisun ansiosta lukija löytää helposti tarvitsemansa lisätiedot. Opas ei myöskään 

paisunut liian suureksi, koska pystyin jättämään pois tarkemmat yksityiskohdat. Kirjoitin 

lyhyet nettiosoitteet näkyville, jotta ne jäisivät opiskelijoiden mieleen. Auki kirjoitetuista 

osoitteista on hyötyä varsinkin silloin, kun lukee opasta ilman nettiyhteyttä. 

 

Sain oppaasta toimivan ja helppokäyttöisen lisäämällä työhön sisäisiä linkkejä. Tekstissä 

on monia kohtia, joissa kehotetaan lukemaan lisää luvusta x. Kun tätä kohtaa painaa va-

lintanäppäimellä, päätyy oppaan sisällä aiheesta kertovaan lukuun.  

 

Sain työstäni värikkään Visit Helsingin materiaalipankin avulla, joka oli täynnä ammatti-

maisia ja vapaasti käytettäviä kuvia. Sivustolta löytyi valokuvia kaikkiin oppaani aiheisiin. 

Otos Helsingin Tuomiokirkosta kesäyönä oli mielestäni täydellinen työni kansilehdeksi. 

Hylkäsin suunnitelmani ESN-logosta kannessa, jotta se ei häiritsisi maisemakuvaa. 

 

6.3 Arviointi 

Olen valmiiseen oppaaseen (liite 5) erittäin tyytyväinen. Pysyin kohtuullisen hyvin aikatau-

lussa, työn valmistuminen viivästyi vain kuukaudella. Sain sisällytettyä oppaaseen kaikki 

opiskelijoiden toivomat aiheet ilman, että työ paisui liian suureksi. Mielestäni oppaan kieli 

on ymmärrettävää ja uskon sen olevan vaihto-opiskelijoiden mieleen. 

 

Oppaan ulkonäkö onnistui mielestäni erityisen hyvin. Työ herättää mielenkiintoa väreillään 

ja kuvillaan olematta kuitenkaan liian täyden näköinen. 
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Sain selville, ettei Adobe InDesignilla tehty työ näy kaikilla tietokoneohjelmilla samalla ta-

valla, vaikka olenkin muuntanut oppaan PDF-muotoon. Työ toimii kunnolla ainakin Adobe 

Reader -ohjelmalla, joka on onneksi yleinen PDF-tiedostoja selatessa. Adobe Reader -oh-

jelman puuttuessa tietokoneelta oppaan sivujen linkit eivät välttämättä toimi eikä kannen 

teksti näy oikein. Koska ongelma on Adobe InDesignissa, en pysty korjaamaan vikoja.  

 

Tein lyhyen arviointikyselyn (liite 4), jonka päätin lähettää Haaga-Helian kevätlukukauden 

2015 vaihto-opiskelijoille syyslukukauden 2014 opiskelijoiden sijasta. Ajattelin uusien, vain 

kaksi viikkoa Suomessa olleiden opiskelijoiden olevan paras mahdollinen testiryhmä. En 

halunnut arviointivaiheessa lähettää tuotosta muiden koulujen vaihto-opiskelijoille, koska 

en ollut täysin varma sisällön paikkansapitävyydestä kaikkien korkeakoulujen osalta. Ky-

syin sen sijaan mielipiteitä ja korjausehdotuksia ESN-paikallisjärjestöjen hallituksilta. 

 

Kyselyni oli vaihto-opiskelijoiden Facebook-sivuilla viikon verran ennen kuin keräsin tulok-

set, mutta valitettavasti vain kolme opiskelijaa täytti kyselyn. Vastaukset sisälsivät ainoas-

taan positiivista palautetta. Työstä ei vastanneiden mielestä puuttunut mitään olennaisia 

tietoja ja oppaan ulkoasua kehuttiin voimakkaasti sekä kirjoitettua kieltä sanottiin erittäin 

selkeäksi. Vaikka parannusehdotuksia ei ollut, opas sai arvosanaksi 1–10 asteikolla nu-

meron 8 (7+9+9). 

 

Sain palautetta ESN Uni Helsinki -järjestöltä, joka piti kovasti lopputuloksesta. Ainoa kor-

jausehdotus liittyi heidän yhteystietojensa muutokseen, joten päivitin tiedot oppaaseen. 

ESN HELGAn jäsen toivoi lisää tietoa HOAS-huoneista ja yksityisten markkinoiden 

vuokra-asunnoista, mutta päätin olla kirjoittamatta aiheesta lisää. Ennen oppaan tekoa 

vaihto-opiskelijat olivat toivoneet mahdollisimman tiivistä opasta ja mielestäni asunnoista 

oli jo nyt tarpeeksi tietoa. Asunto-osiossa on myös paljon linkkejä sivuille, joista saisi tar-

vittaessa lisätietoa. 

 

Toimeksiantajani oli hyvin tyytyväinen työhöni ja toivoi, että jatkossa useampi tekisi opin-

näytetyönsä ESN-organisaatiolle. ESN Finland aikoo esitellä työni seuraavassa Suomen 

laajuisessa kokouksessa. 
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7 Pohdinta 

Koko Suomessa ei ole tehty yhtäkään ESN-opasta vaihto-opiskelijoille. Löysin Lissabonin 

ja Trenton kaupungeista kootut ESN Survival Guide -tietopaketit, joten nimesin Helsingin 

oppaani tarkoituksen mukaisesti samalla tavalla. Ehdotin toimeksiantajalleni, että Suomen 

kaikista kaupungeista, joissa ESN-järjestö toimii, voisi kerätä tietoa. Lopuksi kaikki tekstit 

yhdistyisivät ESN Finland -oppaaksi. Toimeksiantajani piti tätä jatkokehitysideaa loista-

vana, jonka vuoksi oppaani tullaan esittelemään Suomessa toimiville paikallisjärjestöille, 

joita kannustetaan vastaavanlaisen oppaan tekoon. Suunnittelemani ulkoasu, oppaan ra-

kenne ja sisältö toimii kaikkien uusien ESN Survival Guide -tietopakettien pohjana. On 

hienoa kuulla, että omia ideoitani aiotaan käyttää hyödyksi ympäri Suomen. 

  

Opinnäytetyöni tietoperusta on mielestäni laaja, mutta valitsemani aiheet ovat välttämättö-

miä produktin kannalta. Koska Erasmus Student Network -organisaatio on olennainen osa 

oppaan kohderyhmää ja samalla toimeksiantajani, esittelin järjestön kattavasti. Olen erit-

täin iloinen, että sain tehdä opinnäytetyöni juuri tälle kansainvälisyyttä tukevalle opiskelija-

järjestölle. On hienoa huomata, kuinka hyvin organisaatio toimii ainoastaan vapaaehtois-

työn avulla. Kaikki tapaamani ESN-aktiivit ovat olleet innostuneita työstään, joten hienom-

paa kohdetta opinnäytetyölleni en olisi voinut löytää. Olen myös iloinen, että säästän mui-

den aikaa ja energiaa oppaan avulla, johon on koottu vaihto-opiskelijoille tärkeitä tietoja. 

 

Kirjoitin opiskelijaliikkuvuuden hyödyistä sekä korkeakouluille että opiskelijoille, jotta lukijat 

ymmärtäisivät oppaan kohderyhmän tärkeyden. Tietoperustan pohjalta totean, että ulko-

maanvaihto on merkittävä ajanjakso opiskelijan kehityksessä ja vaikuttaa tämän kykyihin 

ja taitoihin positiivisesti. Opiskelijaliikkuvuus takaa korkeakoulujen välisen yhteistyön ja 

kansainvälisen ilmapiirin sekä monipuolistaa opetustarjontaa. 

 

Kuten tietoperustassa kerrottiin, vastaanottavan korkeakoulun täytyy tarjota tietoa saapu-

valle vaihto-opiskelijalle, jotta sopeutuminen uuteen ympäristöön helpottuu (Education Ab-

road, 15). Autan Helsingin korkeakouluja tarjoamalla vaihto-opiskelijoiden käyttöön ESN 

Helsinki Survival Guide -tietopaketin. Opas on helposti saatavilla kaikkien Helsingin pai-

kallisjärjestöjen kotisivuilta ja työtä päivittävät yhteistyössä hallituksissa työskentelevät ko-

tisivuvastaavat. Koska vaihto-opiskelu on kasvattanut suosiotaan korkeakouluissa jatku-

vasti, on oppaani myös hyvin ajankohtainen. Työ hyödyttää tuhansia opiskelijoita vuo-

dessa ja tukee Helsingin korkeakoulujen yhteistyötä. 

 

Työni sisältämä teoria kulttuurista ja kulttuurisokista auttaa ymmärtämään vaihto-opiskeli-

joiden erilaisuutta sekä tuen ja tiedon jakamisen tärkeyttä. Koska olen toiminut vuoden 
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vaihto-opiskelijoiden tutorina, aihe on minulle jo entuudestaan tuttu. Olen käyttänyt koke-

mustani tutorina ja koulutusohjelmani johtamisen oppeja kirjoittaessani monikulttuurisen 

ryhmän ohjauksesta.  

 

Koska oppaaseen kaivattiin Helsinkiin liittyvää aineistoa ja koska olen matkailun liikkeen-

johdon opiskelija, tutkin työssäni Helsingin matkailua ja nuorisomatkailua. Tietoperustassa 

kerrotaan, että Y-sukupolvelle on tärkeää tutustua eri kulttuureihin ja saada aitoja sekä 

ylellisiä kokemuksia matkoiltaan. (Strutner 2014; WYSE Travel Confederation 2014, 6.) 

Olen itsekin huomannut nuorten vaihto-opiskelijoiden käyttävän runsaasti rahaa ja nautti-

van autenttisista kokemuksista. Jätin kuitenkin tarkoituksella oppaasta pois hintavammat 

ja erikoisemmat aktiviteetit, jotta en kilpailisi ESN-organisaation kanssa. Organisaation 

paikallisjärjestöt tarjoavat vaihto-opiskelijoille paljon eksoottisia matkoja ja tapahtumia, joi-

hin mieluummin kannustan opiskelijoita osallistumaan.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana opin käyttämään sujuvasti Adobe InDesign -tietokoneohjel-

maa. Olen myös tyytyväinen, että keksin kirjoittaa oppaan lähteiden alkuperää kunnioit-

taen. 

 

Vaikka olen erittäin tyytyväinen tuotokseni lopputulokseen, koin myös muutamia hidasteita 

kirjoitustyöni aikana. Olin varma siitä, että useampi opiskelija ottaisi osaa kyselyihini. Op-

paan arviointi muutaman vastauksen perusteella ei ole kovin tehokasta. Jonkinlainen ar-

vottava palkinto tai muu houkutin olisi saattanut nostaa vastanneiden määrää. Olisin myös 

toivonut enemmän apua Helsingin muilta ESN-paikallisjärjestöiltä. Yhteydenotoistani huo-

limatta kaikki osapuolet eivät olleet avuliaita tarjoamaan tietoa käyttööni.  

 

Toimeksiantajani oli hyvin kiireinen koko kirjoitustyöni aikana, enkä saanut toivomuksia tai 

ohjeistusta oppaaseen liittyen. Pärjäsin kuitenkin hyvin itsenäisesti.  

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen olisi ollut helpompaa, jos olisin käyttänyt enemmän aikaa 

työni sisällön suunnitteluun ennen kuin aloitin tietoperustan kirjoittamisen. Suunnittelin si-

sällön melko nopeasti, joten jouduin kirjoitustyöni edetessä muuttamaan joitain aiheita 

vastaamaan paremmin suunnittelemaani produktia. Halusin kuitenkin ottaa vastaan ehdo-

tuksia produktia varten opinnäytetyön edetessä, joten ehkä liian tarkkaan suunniteltu tieto-

perusta olisi rajoittanut oppaan kehittymistä. Loppujen lopuksi tärkeintä on, että sain teh-

tyä hyödyllisen tuotoksen Helsinkiin saapuville vaihto-opiskelijoille ja samalla koko Eras-

mus Student Network -organisaatiolle. 
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Liitteet 

Liite 1. Ominaisuuksiin, käyttäytymiseen ja asenteisiin liittyvät memo©-tekijät 

 

Memo©-tekijä Testissä korkeat arvot Testissä matalat arvot 

1. Itsevarmuus  Luottaa ja uskoo omiin ky-
kyihinsä 

 Joustamaton 

 Epävarma itsestään 

2. Suvaitsevai-
suus 

 Suvaitsevainen muiden tapoja 
ja arvoja kohtaan luopumatta 
omista arvoistaan 

 Vieras arvomaailma ja tavat 
tuntuvat epämukavilta 

3. Usko omiin ky-
kyihin 

 Luottaa vaivannäön tuottavan 
tuloksia, ei tuurin (esimerkiksi 
kokeisiin lukiessa) 

 Osaa arvioida hyvin vaaditun 
työmäärän 

 Ei usko voivansa itse vaikut-
taa työnsä tuloksiin 

 Epävarma vaaditun työn sisäl-
löstä 

4. Sosiaalisuus  Nauttii seurasta, mutta myös 
tarvitsee sitä 

 Ei välitä seurasta 
 Ei kovin riippuvainen muiden 

mielipiteistä 

5. Tarmokkuus  Ratkaisee ongelmia, jotka tun-
tuvat mahdollisilta, mutta pitää 
myös haasteista 

 Keskittyy ongelmiin yrittämättä 
ratkoa niitä 

 Lyhytnäköinen 

6. Uteliaisuus  Etsii jatkuvasti uusia kokemuk-
sia ja haasteita 

 Arvostaa tuttua ja turvallista 

7. Tyyneys  Tuntee vahvuutensa ja heikkou-
tensa 

 Saattaa yliarvioida omia kyky-
jään eikä kykene kohtaamaan 
esimerkiksi yliopiston vaati-
muksia  

8. Päättäväisyys  Aktiivinen ja päättäväinen 
 Puuttuu muiden päätöksiin 

 Mukautuu muiden päätöksiin 

9. Väittelytaito  Nauttii keskustelusta 
 Vahvat mielipiteet 
 Ei epäröi ilmaista mielipidettään 

 Ei ilmaise mielipiteitään tuo-
mitsemisen pelossa 

 Ei pidä väittelyistä 

10. Sinnikkyys 
 
 

 Osaa ottaa vastaan epäonnistu-
miset 

 Ei pelkää epäonnistumista 

 Kokee uupumisen ja surulli-
suuden tunteita 

 Ei osaa ottaa apua vastaan 

 

(Leichsenring ym. 2012, 6–7.) 
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Liite 2. Kyselylomake vaihto-opiskelijoille 

GUIDE FOR ESN HELSINKI EXCHANGE STUDENTS 
If there was a guide for Helsinki exchange students what would be the content like? 

 

What is your ESN section? 

[ ] ESN HELGA 

[ ] ESN Aalto 

[ ] ESN Uni Helsinki 

[ ] ESN Metropolia 

 

What country are you from? 

______________________ 

 

FINLAND 

How useful it would have been to learn about following topics from a guide book before 

and during your stay?  

 

Basic things about Finnish culture   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Useful Finnish words   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Finnish cuisine   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Transportation services   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

 

HELSINKI 

How useful it would have been to learn about following topics from a guide book before 

and during your stay? 

 

History of Helsinki   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Must-see attractions   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Night clubs   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Shopping options   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Restaurants/café   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Parks   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Sport options   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Healthcare   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Banking   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Housing options   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 
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OTHER CITIES 

How useful it would have been to learn about following topics from a guide book before 

and during your stay? 

 

Day trips to different cities   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Natural sites (like Nuuksio)   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Cruises to Estonia/Sweden   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

 

What kind of information did you want to know about studying in Finland?  

How useful it would have been to learn about following topics from a guide book before 

and during your stay? 

 

Finnish grading scale   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Student card   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Different campuses   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Internet and web services   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

 

What kind of information did you want to know about the exchange period?  

How useful it would have been to learn about following topics from a guide book before 

and during your stay? 

 

What is ESN?   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

What is an ESN tutor? (for ESN HELGA students)   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

ESN trips   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

Information about culture shock   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 

 

Anything else in your mind? 

If you have any suggestions for the ESN Helsinki guide, please let me know! 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Liite 3. Kyselylomake Helsingin ESN-paikallisjärjestöjen hallituksille 

GUIDE FOR ESN HELSINKI EXCHANGE STUDENTS 
What kind of information you think is important to your exchange students aka what infor-

mation should the ESN Helsinki exchange student guide contain? 

 

What is your ESN section? 

[ ] ESN HELGA 

[ ] ESN Aalto 

[ ] ESN Uni Helsinki 

[ ] ESN Metropolia 

 

What kind of information should there be about Finland? 

Have the exchange students been asking about Finnish culture/language/cuisine or some-

thing else? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

What kind of information should there be about Helsinki? 

Have the exchange students been interested about attractions/shopping/restaurants/ser-

vices (like healthcare, banking etc.) or something else? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

What kind of information should there be about other cities than Helsinki? 

Were the students interested about day trips/cruises or something else? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

What kind of information should there be about studying? 

What kind of questions have the students asked about studying (student card/grading sys-

tem/campuses etc.)? 

____________________________________ 

____________________________________ 
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What kind of information should there be about the exchange period? 

What kind of questions the students asked about ESN and did you notice somebody 

struggling with culture shock? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

What kind of information should there be about your ESN section?  

What is special about your section? what kind of student card system does the school 

have? What there should be in the guide about your local section? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Anything else in your mind? 

If you have any suggestions for the ESN Helsinki guide, please let me know! 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Liite 4. Arviointilomake 

ESN HELSINKI SURVIVAL GUIDE 

Few questions about the guide for exchange students 

 

What is your ESN section? 

[ ] ESN HELGA 

[ ] ESN Aalto 

[ ] ESN Uni Helsinki 

[ ] ESN Metropolia 

 

What do you think about the appearance of the guide (fonts/pictures/colors)? 

 

____________________________________ 

 

Is something very crucial missing from the guide? 

 

____________________________________ 

 

Do you think the guide is helpful? 

Yes No I don’t know 

[ ] [ ] [ ] 

 

Is the guide easy to use? 

Yes No I don’t know 

[ ] [ ] [ ] 

 

Is the language of the guide understandable? If not, specify what would you 

change? 

 

____________________________________ 

 

How would you grade to whole guide from 1 (lowest) to 10 (highest)? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

[ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 
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Liite 5. ESN Helsinki Survival Guide 
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