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Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Kajaanin ammattikorkeakoulun lähtöorientaatiota ja luoda uusi 

nykyaikaisempi esitystyökalu prosessin tueksi. Toimeksiantaja on KV- päällikkö Meira Kaikkonen Kajaanin 

ammattikorkeakoulusta.  

Opinnäytetyössä esitellään Kajaanin ammattikorkeakoulua ja kansainvälisyyttä osana opintoja sekä kerro-

taan kansainvälisen vaihdon hyödyistä. Tekstissä avataan lyhyesti Kajaanin ammattikorkeakoulun kolmea 

kansainvälisen vaihdon yleisintä prosessia kansainvälistä-, North2North- ja harjoittelijavaihtoa. Työssä 

määritellään lähtöorientaatio ja avataan tämän hetkistä lähtöorientaatiotilaisuutta otsikko kerrallaan. Työn 

teoriaosuudessa keskityttiin tarkastelemaan perehdyttämistä, jolla on suuri rooli opinnäytetyössä. Opin-

näytetyössä tutustuttiin myös perehdyttämisen vaihtoehtoisiin näkökulmiin, mentorointiin sekä opiskeli-

joiden keskustelupalstoihin varmistamaan opiskelijoita palvelevin toimintamuoto.  

Kajaanin ammattikorkeakoulun lähtöorientaation kehittämisen tueksi toteutettiin sähköpostikysely. Kysely 

lähti toimeksiantajan kautta jo kansainvälisessä vaihdossa käyneille tai lähdössä oleville opiskelijoille. Säh-

köpostikysely koostui 12 strukturoidusta ja avoimesta kysymyksestä. Opinnäytetyössä kerrotaan esittely-

työkalusta Prezistä ja sen käyttämisestä osana lähtöorientaatiotilaisuutta. Kyselyn vastausten ja perehdyt-

tämisteorian pohjalta luotiin uusi selkeämpi perehdytyksen työkalu. Opinnäytetyö mahdollistaa jatkotutki-

muksia, kuten kuinka nykyaikaisempi työkalu on toiminut käytännössä.   

 

  



 

 

Abstract 

Author(s): Arffman Juulia & Klemetti Salla-Mari 

Title of the Publication: Initial orientation for exchange students in Kajaani University of Applied Sciences 
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The purpose of the thesis is to develop the Kajaani University of Applied Sciences' initial orientation for 

exchange students and to create a new, more modern presentation tool to support the process. The client 

of the thesis is Meira Kaikkonen, Head of International affairs, from Kajaani University of Applied Sciences. 

The thesis presents Kajaani University of Applied Sciences and internationality as part of the studies and 

explains the benefits of international exchange. The text extends briefly to Kajaani University of Applied 

Sciences’ three most common international exchange programs, international, North2North and trainee 

exchanges. The project defines the initial orientation and explicates the orientation program used cur-

rently, a session at a time. The theoretical part of the thesis focused on the introductory session, which 

plays a major role in the thesis. The thesis also presented alternative methods of orientation, such as men-

toring and students’ discussion forums, and how they were functioning. 

An email questionnaire survey was carried out to support development operations in Kajaani University of 

Applied Sciences. The questionnaire started with students who had already visited or had been abroad for 

an international exchange. It consisted of 12 structured and open questions. The thesis also describes the 

presentation tool Prezi and how to use it as part of an initial orientation session. Based on the questionnaire 

replies and the orientation theory, a new clearer orientation tool was created. The thesis enables further 

research, such as how the more modern tool has worked in practice. 
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1  JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja tavoite  

Idea lähteä tekemään opinnäytetyötä lähtöorientaation kehittämisestä tuli koulumme Kajaanin 

ammattikorkeakoulun KV-päällikkö Meira Kaikkoselta. Toimeksiantaja Meira Kaikkonen halusi, 

että lähtöorientaatiosta kehitettäisiin selkeämpi ja kiinnostavampi vaihtoon lähteville opiskeli-

joille. Olemme molemmat käyneet kansainvälisen vaihdon läpi keväällä 2017, joten aihe tuntui 

ajankohtaiselta. Opiskelemme Kajaanin ammattikorkeakoulussa aktiviteettimatkailua. Meillä mo-

lemmilla oli haaveena päästä joskus kansainväliseen vaihtoon koulutuksen aikana, koska halu-

simme syventää opintojamme ulkomailla sekä parantaa kielitaitoamme. Vaihtoprosessimme al-

koi jo syksyllä 2016 koulun ja maan valinnalla. Kajaanin ammattikorkeakoululla on useita korkea-

koulujen sopimuksia mahdollisista vaihtopaikoista. Haimme Erasmus+ vaihto-ohjelman kautta 

Howest Bruggeen Belgiaan opiskelemaan liiketaloutta. Hakemukset ja käytännön järjestelyt tuli 

hoitaa itsenäisesti KV-päällikön ja yhteystyökorkeakoulun tuen avulla. Hyväksyntä koulusta tuli 

pian hakemusten lähettämisen jälkeen ja aloitimme ulkomaan vaihdon helmikuussa 2017 ja pa-

lasimme takaisin Suomeen kesäkuussa 2017. Kansainvälinen vaihto opetti meille itsenäisyyttä 

sekä paransi kielitaitoamme ja saimme paljon hyviä kokemuksia. Oman vaihtoprosessimme joh-

dosta meillä oli hyvä pohja lähteä kehittämään lähtöorientaatiota omien kokemustemme kautta 

sekä hyödyntämällä muiden vaihdossa olleiden opiskelijoiden mielipiteitä.  

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee ja on samalla riippuvainen kansainvälisistä osaajista. Talous-

elämän ja yritystoiminnan maailmanlaajuinen verkostoituminen sekä Euroopan laajentuminen 

yhdeksi kokonaisuudeksi kasvattaa työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Kilpailu osaavasta 

työvoimasta vauhdittuu samalla, kun kulttuurimme monimuotoistuu. Kansainvälisen toiminnan 

valmiuksia edellytetään ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilta opiskelijoilta. Sen takia osaa-

misvaatimuksissa painottuvat entistä enemmän sosiaaliset taidot, kielitaito sekä vieraiden kult-

tuurien ja muiden maiden työelämän tuntemus. Etuna yhteiskunnalle on, jos ammattilaisten 

osaaminen vastaisi kansainvälistyvän talouselämän ja monimuotoisemman yhteiskunnan tar-

peita. (Opetushallitus 2010, 4.) 
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Opinnäytetyö toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun KV-päällikölle, joka järjestää lähtö-

orientaatiotilaisuuden. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kansainväliseen vaihtoon lähte-

ville opiskelijoille pidettävää lähtöorientaatiota. Tarkoituksena olisi nykyaikaistaa esitystyökalua 

ja tiivistää tärkeimmät tiedot helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi. Opinnäytetyö on tarpeel-

linen, koska lähtöorientaatio on ainoa Kajaanin ammattikorkeakoulun orientaatioista, jota ei ole 

vielä muokattu viime aikoina.  

1.2 Työn toteutus 

Opinnäytetyön tueksi toteutettiin määrällinen eli kvantitatiivinen sähköpostikysely Kajaanin am-

mattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka olivat käyneet ulkomaisessa vaihdossa. Jo vaihdossa käy-

neet opiskelijat ovat olleet lähtöorientaation kohderyhmä, joten halusimme ottaa heidän mieli-

piteensä huomioon suunnitellessa kehitystä tilaisuuteen. Kysely toteutettiin aikavälillä 18.4.-

2.5.2018 yhdessä toimeksiantajan kanssa. Kyselylomakkeen avulla halusimme selvittää opiskeli-

joiden mielipiteitä, miten KAMK:n lähtöorientaatio on onnistunut ja nousisiko opiskelijoilta kehi-

tysideoita.  

KAMK eli Kajaanin ammattikorkeakoulu esitellään opinnäytetyön luvussa 2. Tekstissä käydään 

läpi, miten kansainvälisyys näkyy opinnoissa KAMK:ssa ja, mitä hyötyä kansainvälisestä vaihdosta 

on. Luvussa 3 käydään läpi kolme Kajaanin ammattikorkeakoulun yleisintä vaihtoprosessia: kan-

sainvälinen-, North2North- sekä harjoittelijavaihto.  

Opinnäytteen luvussa 4 perehdytään lähtöorientaation kehittämiseen ja tekstissä tutustutaan, 

mikä on lähtöorientaatio ja käydään läpi, mitä lähtöorientaatio pitää sisällään tällä hetkellä. Sa-

massa luvussa käydään kehityskohtia läpi.  

Opinnäytteen luvussa 7 käsitellään eri näkökulmia lähtöorientaation tueksi. Halusimme tutustua 

perehdyttämisen sekä mentoroinnin teorioihin ja muiden korkeakoulujen lähtöorientaatioihin.  

Yhtenä näkökulmana halusimme ottaa myös koulujen sisäiset keskustelupalstat, joissa opiskelijat 

voivat jakaa huolensa ja hyvät neuvot muiden kansainväliseen vaihtoon lähtevien kesken.  

Luvussa 8 esitellään yleisesti työkalu Prezi, johon uusi lähtöorientaatio tilaisuus tehdään. Viimei-

sissä luvuissa 9 ja 10 tehdään kehittämisen yhteenveto ja käydään opinnäytetyö prosessina läpi.  
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2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 

Kajaanin ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1992 ja se vakinaistettiin ensimmäisten 

ammattikorkeakoulujen joukossa vuonna 1996. Koulussa on kuusi koulutusalaa: tietojenkäsittely, 

liiketalous, matkailu, sairaan- ja terveydenhoito, liikunta sekä tekniikka. Koulussa on 15 suomen-

kielistä koulutusta, joista 9 ammattikorkeakoulututkintoon ja 6 ylempään ammattikorkeakoulu-

tutkintoon johtavaa koulutusta. Englanninkielisiä koulutuksia on 5, joista 4 Bachelor- tason kou-

lutusta ja 1 Master-tason koulutus. Vuonna 2017 koulussa opiskeli yhteensä 2380 opiskelijaa. (Ka-

jaanin ammattikorkeakoulu 2013.)  

KAMK:n strategiassa (KAMK’24 – Tekevimmästä älykkäin korkeakoulu) on tavoitteena osaamisen 

vahvistaminen, yhteistyön ja työnjaon uudistaminen, sekä vaikuttavuuden lisääminen. Tämä 

edellyttää opiskelijoiden kansainvälisen osaamisen vahvistamista tasolle, mitä kansainvälisessä 

toiminnassa vaaditaan. KAMK toimii aktiivisesti yhteistyössä työelämän kanssa pyrkien kansain-

välistymään luomalla yhteistyöverkostoa, ja tukemalla sitä oikeanlaisilla toimintamalleilla. Vision 

mukaan Kajaanin ammattikorkeakoulu on vuonna 2024 Suomen älykkäin korkeakoulu. Kansain-

välinen vaihto-ohjelma niin opiskeluun kuin harjoitteluun on aktiivinen tapa vahvistaa opiskelijoi-

den kansainvälistä osaamista. (Manninen & Nyman 2016)  

 

2.1 Kansainvälisyys osana opintoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

Vuonna 2017 152 opiskelijaa lähti vaihtoon Kajaanin ammattikorkeakoulusta eri maihin opiskele-

maan sekä harjoitteluun. Vaihtoon lähtevistä naisia oli 97 ja miehiä 55. Kansainvälisyys näkyy kes-

keisenä asiana Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutuksessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suo-

rittaa opintoja ulkomailla vaihto-opiskelun merkeissä tai ulkomaan työharjoittelulla. Kajaanin am-

mattikorkeakoulusta ulkomaille lähtevien opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan vaih-

toja rahoitetaan erilaisilla vaihto-ohjelmilla, joihin Kajaanin ammattikorkeakoulu osallistuu. Näitä 

vaihto-ohjelmia ovat Erasmus+, Nordplus, FIRST, kahdenväliset sopimukset ja sopimusten ulko-

puolinen vaihto.   

Opiskelijavaihtokohteista Eurooppa on ollut selvästi suosituin, mihin vaihto-opiskelu on kohdis-

tunut. Myös ulkomailla suoritetut työharjoittelut ovat kohdistuneet suurelta osin Eurooppaan, 
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mutta niin Aasia kuin Pohjois-Amerikkakin on saanut joitakin työharjoittelijoita mantereel-

leen. Viime vuonna 2017 Saksa, Alankomaat, Espanja, Venäjä, Japani ja Singapore olivat Kajaanin 

ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suosituimmat vaihtomaat. (“Kansainvälinen liikkuvuus”. Vi-

punen www.sivusto. <http://www.vipunen.fi/ > 13.1.2018)  

 

Kansainvälinen vaihto tai työharjoittelu ulkomaille on iso päätös opiskelijalle. Opintojen suoritta-

minen onnistuu myös kokonaisvaltaisesti Suomessa sisältäen myös työharjoittelun. Opiskelijan 

päätöksenteko lähteä vaihtoon muodostuu monista eri tekijöistä, joiden perusteella hän tekee 

päätöksen ulkomaantyöharjoitteluun tai opiskelijavaihtoon lähtemisestä.  

 

2.2  Kansainvälisen vaihdon hyödyt 

Nykypäivänä puhutaan paljon kansainvälisyydestä sekä kansainvälistymisestä. Etenkin kansainvä-

lisyys osana opintoja nähdään positiivisena lisänä. Kansainvälisyys määritellään vähintään kahden 

valtion tai niissä sijaitsevien organisaatioiden välillä tapahtuvaksi toiminnaksi. Tällaista toimintaa 

oppilaitoksissa on esimerkiksi yhteistyökorkeakoulutoiminta. Yhteistyökorkeakoulutoiminta on 

yleinen tapa kansainvälistää oppilaitosten toimintaa. Kansainvälistymisellä tarkoitetaan oppilai-

tosten tavoitteellista toimintaa tehdä kansainvälisestä toiminnasta osa organisaation tavan-

omaista toimintaa. Kansainvälinen vaihto-opiskelu on kansainvälistymisen muoto niin oppilaitok-

selle kuin opiskelijallekin. (Siltala 2013, 4.)  

Kansainvälistymisen hyötyjä yksilöille on tutkittu laajasti, ja tulokset tukevat suurimmalta osin 

toisiaan. EU:n Elinikäisen oppimisen LLP-ohjelman (Lifelong Learning Programme) väliarviossa 

osallistujat pääsivät arvioimaan osaamistaan ja taitojaan kokien niiden parantuneen monella eri 

osa-alueella: 

• kielitaito sekä kulttuurien väliset taidot 

• henkilökohtaiset ja sosiaaliset valmiudet (itseluottamus, aloite-, ongelmanrat-

kaisu- ja sopeutumiskyky sekä tiimitaidot) 

• yrittäjyystaidot 

• uudet akateemiset taidot opinnoissa 

http://www.sivusto/
http://www.vipunen.fi/
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Vastaajista jopa 70% kokivat näiden uusien taitojen parantavan heidän työllistymismahdollisuuk-

siaan. (Mid Term Review of the Lifelong Learning Programme, 2011). Verrattuna muihin tutkimus-

tuloksiin Rahikaisen ja Hakkaraisen (2012) tulokset kansainvälisen vaihdon hyödyistä ovat saman-

tapaisia, mutta hieman poikkeavia. Heidän tutkimuksensa pohjautuu pohjoismaita koskevaan sel-

vitykseen. Tutkimuksessa hyödyt nähdään seuraavan laisesti: 

• henkilökohtainen kasvu (mm. itseluottamuksen kasvu sekä uudenlaisissa tilan-

teissa selviytyminen) 

• ”tietoisuus pohjoismaisuudesta” (mm. kiinnostus pohjoismaista yhteistyötä 

kohtaan, tietämys muista pohjoismaista) 

• sosiaaliset yhteydet (mm. uudet ystävät ja tuttavat sekä ammatilliset kontak-

tit) 

• vaikutukset työuraan tai opiskeluun (mm. uran tai opintojen edistyminen koti-

maassa sekä uramahdollisuudet toisessa pohjoismaassa) 

 

Kansainvälisen vaihdon ollaan todettu olevan jopa enemmän hyödyksi huonommin menestynei-

den opiskelijoiden kuin niin sanottujen hyvien opiskelijoiden keskuudessa. Vaihtokokemuksen 

aiemmin mainittujen hyötyjen lisäksi kansainvälinen vaihtojakso kehittää myös nuorten motivaa-

tiota opiskeluun sekä antaa kansainvälisiä valmiuksia. (Siltala, A. 2013, 4-5.) 

Hyötyjen saavuttamiseksi on tärkeää, että vaihtojaksojen toteutukseen käytetään tarpeeksi hen-

kilöresursseja etenkin vaihdon tukitoimissa. Vaihtoprosessin tueksi tarvitaan intensiivistä tukea 

ja pitkäkestoista valmennusta kaikissa vaihtojakson vaiheissa. (Siltala, A. 2013, 5.) 

Demos Helsingin CIMOn toimeksiannosta tekemässä Piilotettu osaaminen -raportissa (2013) kä-

sitellään kansainvälistä osaamista uudesta näkökulmasta. Useimmiten kansainvälinen osaaminen 

nähdään suvaitsevaisuutena, kielitaitona sekä kulttuurisina taitoina, jotka mahdollistavat työs-

kentelyn erilaisten ihmisten kanssa ja parissa ja joka saavutetaan monesti oleskelemalla ulko-

mailla. Uusi näkökulma tarkastelee kansainvälistä osaamista tuottavuuden, sitkeyden, uteliaisuu-

den sekä kyvyn ajatella omaa kokemuspiiriä laajemmin kannalta. Näitä ominaisuuksia pääsee har-

joittamaan myös vapaa-ajalla seuraamalla globaalia mediaa ja toimimassa yhteisöissä riippu-

matta kielestä tai sijainnista. (Demos Helsinki. 2013, 7-8.) Kansainvälisesti aktiivisilla henkilöillä 

niin perinteinen kuin uusi näkökulma voivat yhdistyä ja näin ne yhdessä luovat vankan kansainvä-

lisen osaamisen. 
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Kansainvälistyminen on yksi koulutuksen laatutekijöistä. Yhteiskunnan näkökulmasta korkea 

osaamistaso on yksi edellytys valtion kilpailukyvylle sekä taloudelliselle menestymiselle. Tästä voi-

daan päätellä, että näin ollen kansainvälistyminen on tärkeää niin yksilölle kuin myös yhteiskun-

nalle. Korkeakoulujen näkökulmasta laadukas vaihtojakso kehittää yksilön tietoja ja taitoja, osaa-

mista sekä edistää työllistymistä ja henkilökohtaista kasvua. Vaihtojakso edistää myös korkeakou-

lujen keskinäistä yhteistyötä ja innovaatioiden leviämistä, mikä taas lisää korkeakoulujen sekä 

koulutusjärjestelmien kansainvälistymistä ja parantaa samalla niiden toiminnan laatua. (Siltala, A. 

2013, 5-6.) 
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3 KAMK: N KANSAINVÄLISEN VAIHDON YLEISIMMÄT PROSESSIT 

3.1 Kansainvälinen vaihto   

   

Opiskelijavaihtoon hakeminen alkaa täyttämällä sähköinen hakulomake, joka palautetaan tietyn 

ajan sisällä. Hakulomakkeisiin kuuluu tehdä suunnitelma ulkomailla suoritettavista opinnoista eli 

Learning Agreement, joka tehdään yhdessä KV-koordinaattorin kanssa. KV- koordinaattori ja KV-

palvelut käyvät vaihtohakemukset läpi hakuajan päätyttyä.   

 

Opiskelijoiden tulee täyttää tietyt kriteerit. Kajaanin ammattikorkeakoulu vaatii, että opiskelija 

on suorittanut vähintään vuoden opinnot ennen vaihtojakson aloittamista ja että opinnot ovat 

edenneet opintosuunnitelman mukaisesti. Myös opiskelijan opintomenestys ja kielitaito kuuluvat 

valintakriteereihin. Vaihtoon lähteviä valitessa etusijalla ovat ne opiskelijat, joilla ei ole vielä kan-

sainvälistä kokemusta.  Tärkeää on myös, että opiskelijalla on motivaatio vaihtoa kohtaan, jotta 

hän tulisi sopeutumaan vieraassa kulttuurissa sekä selviytymään opinnoista vieraalla kielellä. 

Erasmus+ ja OLS vaihtoihin hakijoilla on mahdollisuus opiskella verkon välityksellä kieliä ja testata 

omaa kielitaidon kehittymistä ennen vaihtojaksoa sekä sen jälkeen. Kielitestit ovat pakollisia Eras-

mus+- ohjelmaan osallistuville opiskelijoille, mutta kielikurssit sen sijaan ovat vapaaehtoisia.   

  

Hakuprosessi jatkuu, kun opiskelija on saanut hyväksymisen vaihdosta SoleMOVE- järjestelmän 

kautta. Kun opiskelija on vahvistanut ottavansa koulupaikan vastaan, KV- palvelut ilmoittavat yh-

teistyökouluille hakijoiden nimet. Tämän jälkeen yhteistyökouluilta tulee ohjeet, kuinka hakupro-

sessia jatketaan. Viimeinen hyväksyntä vaihtopaikasta tulee aina vastaanottavalta korkeakou-

lulta. Kun opiskelija on saanut suoran hyväksynnän vastaanottavalta korkeakoululta, voi opiskelija 

olla varma vaihtopaikasta.   

 

Vaihdon aikana opiskelija voi kirjoittaa blogia, joka julkaistaan KAMK:n nettisivuilla. Nämä blogit 

ovat hyödyllisiä etenkin muille vaihtoa miettiville opiskelijoille. Learning Agreement eli suunni-

telma ulkomailla suoritettavista opinnoista tulee olla ajan tasalla ja siinä tulee olla vastaanottavan 

korkeakoulun allekirjoitukset, kun opiskelija palaa vaihdosta. Lisäksi opiskelija tarvitsee alustavan 

mahdollisen opintorekisteriotteen sekä Letter of Confirmation- dokumentin (Erasmus+- vaihto), 
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jotka palautetaan kotikoululle. Jos opiskelijalle on myönnetty apurahaa, loppuapuraha makse-

taan opiskelijalle, kun hän on tehnyt vaihtoraportin SoleMOVEssa, EU Survey- raportin ja OLS- 

kielitestin (Erasmus+- vaihto). Vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen on tehtävä 

tiettyjen päivämääriin mennessä tai viimeistään 1 kk vaihdon päättymisestä. (“Opiskelija-

vaihto”. Kamk www.sivusto. <http://www.web1.kamit.fi/ >.14.1.2018)  

  

  

3.2  North2north -vaihto  

  

Toinen hakuprosessi kansainväliseen vaihtoon Kajaanin ammattikorkeakoulussa käy 

North2north- vaihdon avulla, jonka hakuaika on kerran vuodessa. KAMK:lla on 1-3 opiskelijavaih-

topaikkaa vuosittain North2north- ohjelmassa, joka on avoin kaikille opiskelijoille. Suomen kan-

salaiset sekä muun maan kansalaiset, jotka suorittavat tutkintoa Suomessa, voivat hakea vaih-

toon. Vaihto-opiskelun tulee liittyä pohjoisuuteen tai arktisuuteen, kuten nimestä voi arvella.  

 

Hakuprosessi alkaa sillä, että opiskelija ottaa yhteyttä opiskelijan oman alan KV-koordinaattoriin, 

jonka kanssa katsotaan opiskelijalle sopiva vaihtopaikka. Kun vaihtopaikka on valittu, opiskelija 

käy KV-palveluiden koordinaattorin kanssa vaihtoprosessin läpi. Siihen kuuluu tarvittavat lomak-

keet ja aikataulut. Kun hakija on saanut myönteisen vaihtopäätöksen vastaanottavalta korkea-

koululta, opiskelija täyttää soleMOVE- hakemuksen. Vaihto kestää käytännössä vastaanottavan 

korkeakoulun lukukauden ja vaihto voi kohdistua muihin n2n- ohjelman osallistuviin korkeakou-

luihin. (“Opiskelijavaihto”. Kamk www.sivusto. <http://www.web1.kamit.fi/ >.14.1.2018)  

  

3.3  Harjoittelijavaihto  

   

Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan, joka tulee hyväksyttää KV-koordinaattorilla. Kun harjoitte-

lupaikka on hyväksytty, koordinaattori ohjeistaa harjoittelusopimuksen tekoon. Opiskelijan tulee 

http://www.web1.kamit.fi/
http://www.web1.kamit.fi/
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toimittaa kopio harjoittelusopimus KV-toimistoon, kun se on kaikkien osapuolien hyväksymä. Ha-

kijan tulee täyttää vaihtohakemus SoleMOVEssa, hoitaa rahoitus kuntoon (olosuhdemuutosil-

moitus Kelalle + KAMK:n apurahan hakeminen), selvittää vakuutusturva harjoittelun ajaksi ja 

lupa-asiat sekä tehdä OLS- kielitesti (Erasmus+-vaihto). 

   

Ennen harjoittelusta paluuta opiskelija tarvitsee työnantajalta Feedback from Employers-lomak-

keen, viikkopäiväkirjaan allekirjoituksen työnantajalta ja työ- tai harjoittelutodistuksen Erasmus+ 

-vaihdossa Traineeship Agreement –lomakkeen osiot Traineeship Certificate. Kun opiskelija on 

palannut harjoittelusta, hänen tulee laatia harjoitteluraportti ja liittää se viikkopäiväkirjaan liit-

teeksi, palauttaa kaikki harjoitteluun liittyvät lomakkeet ja työnantajanpalaute ja ilmoittaa har-

joittelusta opintosihteerille, joka kirjaa harjoittelun tiedot opintorekisteriin. Loput apurahasta 

maksetaan, kun opiskelija on palauttanut vaihtoraportin ASIOssa/SoleMOVEssa, palauttanut 

EU Survey-raportin (Erasmus+), tehnyt OLS- kielitestin (Erasmus+) ja palauttanut kopion Trai-

neeship Agreement- lomakkeen KV-toimistoon (Erasmus+). (“Harjoittelijavaihto”. Kamk www.si-

vusto. <http://www.web1.kamit.fi/ >.14.1.2018)   

http://www.web1.kamit.fi/
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4 LÄHTÖORIENTAATION KEHITTÄMINEN  

4.1 Lähtöorientaatio  

Lähtöorientaatiotilaisuus on kansainväliseen vaihtoon lähtevien opiskelijoiden perehdyttämistä 

tulevasta vaihtokokemuksista. Hyvänä vertaavana esimerkkinä voidaan ottaa työelämän pereh-

dyttäminen, jossa virheet, tapaturmat ja onnettomuudet voidaan jopa välttää, jos työntekijä pe-

rehdytetään kunnolla. Perehdyttämisellä voidaan vähentää stressiä ja auttaa työntekijää pääse-

mään osaksi työyhteisöä. Kun työntekijä tietää vastuunsa ja tehtävänsä, työn laatu ja työteho 

paranevat. (Työterveyslaitos, 2017, hyvä työura alkaa perehdytyksestä) 

Kansainväliseen vaihtoon lähteville opiskelijoilla asia on sama. Maan kielen opiskelu, kunnollinen 

valmistautuminen ja tiedon kerääminen ennen vaihtoa on oleellista paitsi oman mukavuuden ja 

asioiden sujuvuuden kannalta myös uuteen kulttuuriin sopeutumisen vuoksi. Sopeutuminen uu-

teen maahan ja kulttuuriin onnistuu paremmin, jos tietää, mitä odottaa. (Liisa Stenberg 2011, 23) 

Lähtöorientaatio auttaa pohjustamaan asioissa, joita opiskelijan tulisi ottaa huomioon vaihtopro-

sessissa. On kuitenkin tärkeää, että opiskelija on myös itse aktiivinen.  

 

4.2 Opiskelijoiden perehdyttäminen tällä hetkellä 

Kajaanin ammattikorkeakoulun lähtöorientaatio on saatavilla suomeksi sekä englanniksi. Opin-

näytetyön tekohetkellä lähtöorientaatio on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat jo lähettä-

neet hakemukset ja ovat jo saaneet vastauksen koulupaikan hyväksynnästä. Infotilaisuus ei ole 

ollut pakollinen kansainväliseen vaihtoon lähteville opiskelijoille. Lähtöorientaatiossa käydään 

läpi mitä vaihtoa ennen, aikana ja vaihdon jälkeen tulisi huomioida. Lähtöorientaation materiaali 

löytyy KAMK:n nettisivuilta, jonne opiskelijat pääset lukemaan materiaalin myös itsenäisesti. Ma-

teriaali on tällä hetkellä PowerPointissa.  
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Kuvio 1. KAMK:n lähtöorientaatio tilaisuuden sisältö. 

 

Perehdyttäminen aloitetaan kertomalla aluksi, mitä hakuprosessissa kannattaa ottaa huomioon. 

Diat sisältävät tietoa usein kysytyistä kysymyksistä, joita tarvitsee täyttäessä hakupapereita. 

Meira Kaikkonen kertoo Learning Agreementista, joka on olennainen osa kansainväliseen vaih-

toon lähtöä sekä kielivaatimuksista. Ennen ulkomaille lähtöä on olennaista miettiä omaa matka-

budjettia sekä, mistä saa rahoituksen ulkomaan vaihdolleen. Lähtöorientaatiossa käydään läpi 

myös KAMK:n kautta haettavat apurahat ja, miten niitä haetaan sekä, mikä vakuutusturva opis-

kelijoilla on vaihdon aikana.  

Diassa ”Kun vaihto on vahvistunut” kerrotaan tiivistetysti, miten kannattaa edetä asioiden suun-

nittelussa. Opiskelijoita kannustetaan tutustumaan omaan vaihtomaahan ja kerrata terveys sekä 

turvallisuus asiat ennen kansainväliseen vaihtoon lähtöä.” Lähtijän 10 käskyä” diassa kannuste-

taan avoimuuteen ja kannustetaan tulevaan.  
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Vaihtoon lähtevät opiskelijat ovat kotikorkeakoulun markkinoijia tavallaan, joten Meira Kaikko-

nen haluaa painottaa myös vaihtoon lähtevään opiskelijaan kohdistuvia odotuksia kotikorkeakou-

lulta. Kaikkonen kertoo myös, miten vaihdon aikana opiskelija voi hyödyntää sosiaalista mediaa 

kertomalla omista vaihtokokemuksistaan. 

 ”Vaihdon jälkeen” diassa kerrotaan opintojen hyväksilukemisesta ja miten loppuapuraha makse-

taan opiskelijalle. Powerpoint sisältää materiaaleja ja nettisivustoja Erasmus+ vaihtoon ja muihin 

vaihtoihin liittyviin asioihin. Viimeisissä dioissa käydään läpi lähtijän muistilistaa ja toivotetaan 

hyvää matkaa vaihtoon lähteville opiskelijoille. Lähtöorientaatiotilaisuus on myös sitä varten, että 

opiskelijat saavat vapaasti kysellä KV-päällikkö Meira Kaikkoselta kysymyksiä, joita on noussut 

mieleen.   
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5 KYSELY  

5.1 Kyselylomake 

 

Kajaanin ammattikorkeakoulun lähtöorientaation kehittämisen tueksi aineistoa keräsimme kyse-

lyllä, joka toteutettiin verkkolomakkeella suomeksi. Kyseisenä tutkimusmuotona käytettiin siis 

määrällistä tutkimusta. Kysely koostui 12 strukturoidusta ja avoimesta kysymyksestä, joista suurin 

osa oli strukturoituja kysymyksiä. Kyselytutkimuksen olennainen osa on itse kyselylomake. Nyky-

päivänä käytetään yleisesti entistä enemmän tietokoneavusteisia menetelmiä ja sen vuoksi kysy-

mykset esiintyvät tietokoneen ruudulla useammin kuin paperisina versioina. Teknologian kehitys 

mahdollistaa entistä helpommin tiedonkeruun internetlomakkeiden avulla, joka helpottaa vas-

tausten läpikäymistä ja analysointia. Käytettävästä tiedonkeruumenetelmästä huolimatta on 

huolehdittava kysymykset, niiden muoto ja esittäminen selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Virheellisesti 

suunniteltu tai puutteellinen lomake voi vääristää tutkimuksen tuloksia ja näin tehdä tutkimuk-

sesta epäluotettavan. (Heikkilä 2014, 45.) 

 

Onnistunut lomake vaatii suunnitteluvaiheessa aiheeseen perehtymistä, tutkimusongelman poh-

timista, käsitteiden määrittelyä sekä tutkimusasetelman valintaa. Kyselyn sisältöä eli kysymyksiä 

ja vastausvaihtoehtoja tulee suunnitteluvaiheessa miettiä sen perusteella, kuinka tarkkoja vas-

tauksista halutaan, mihin kysymyksiin tarkalleen halutaan vastauksia ja mitä ovat ne taustatekijät, 

joilla on vaikutusta tutkittaviin asioihin. Merkittävää on se, että tutkittava asia saadaan selvitettyä 

kyselylomakkeessa olevien kysymysten avulla ja harkinnanvaraisesti käytetään kontrollikysymyk-

siä vahvistamaan vastausten todenmukaisuutta. (Heikkilä 2014, 45 - 47.) 

 

Laadimme itse käyttämämme kyselylomakkeen. Kyselylomaketta laatiessamme seurasimme 

Heikkilän (2014, 47.) mukaisia hyvän kyselylomakkeen tunnusmerkkejä. Esille nousivat kyselylo-

makkeen niin ulkoiset kuin sisällöllisetkin seikat, muun muassa lomakkeen siisteys, selkeys ja hou-

kuttelevuus, yksiselitteiset ja selkeät vastausohjeet sekä kysymysten looginen järjestys. Muita 

huomioitavia seikkoja oli esimerkiksi, että lomake saa vastaajan tuntemaan siihen vastaamisen 

tärkeäksi sekä sopivan mittainen lomake niin, että jokaisen kysymyksen tarpeellisuus on harkittu 

eikä lomake veny liian pitkäksi. (Heikkilä 2014, 47 - 48.) 
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Kyselylomakkeen laatimiseen vaikuttaa myös muita seikkoja, kuten minkä tyyppisiä kysymyksiä 

lomakkeessa käytetään. Laadimme itse kyselylomakkeen ja päädyimme käyttämään strukturoi-

tuja sekä avoimia kysymyksiä. Suurin osa kysymyksistä oli strukturoituja. Strukturoidut eli suljetut 

kysymykset sopivat käyttötarkoitukseen hyvin ja muutama avoin kysymys antoi mahdollisuuden 

täydentää vastauksia. 

 

Strukturoiduissa kysymyksissä on valmiiksi vastausvaihtoehdot, joista vastaaja pääsee valitse-

maan sopivan vastauksen. Tämän tyyppisillä kysymyksillä yksinkertaistetaan vastausten käsittelyä 

ja samalla nopeutetaan myös vastausprosessia. Avointen kysymysten määrä kyselytutkimuksissa 

on vähäinen ja näin mekin käytimme avoimia kysymyksiä harkiten. Avoin kysymys antaa vastaa-

jalle vapauden vastata ilman vaihtoehtoja, mikä vaikeuttaa ja hidastaa vastausten läpikäymistä. 

Monesti ne kuitenkin antavat arvokasta tietoa asioista, joita ei ole välttämättä osattu huomioida. 

(Heikkilä 2014, 47 - 50.) 

 

5.2 Kyselyn toteutus 

Tueksi opinnäytetyötämme suunnittelimme ja toteutimme määrällisen tutkimuksen verkkoky-

selynä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet harjoittelun tai osan 

opinnoistaan kansainvälisesti korkeakoulussa ulkomailla. Kysely lähetettiin sähköpostilla KV-pal-

veluiden päällikön kautta verkkolomakkeena (Liite 1) 74 opiskelijalle. Kyselyyn vastasi 17 opiske-

lijaa, joten vastausprosentti jäi alhaiseksi. Vastausprosentin nostamiseksi motivoivana tekijänä 

olisi voinut käyttää esimerkiksi arvontaa ja palkintoja vastanneiden kesken, mutta päätimme jät-

tää ne käyttämättä tässä kyselyssä. Kysely toteutettiin 18.4.-2.5.2018 heti kevään 2018 lähtö-

orientaation jälkeen, jolloin lähtöorientaatio oli opiskelijoiden tuoreessa muistissa ja he saivat 

antaa välittömän palautteen. Kysely toteutettiin suomeksi.  

 

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa lähtöorientaation kehityskohtia opiskelijoiden näkökulmasta 

ja näin muokata lähtöorientaatiota palvelemaan entistä paremmin kansainväliseen vaihtoon läh-

teviä opiskelijoita. 
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5.3 Kyselyn tulokset  

Kyselyyn vastasi 17 opiskelijaa, joista 76,5% oli naisia ja loput 23,5% miehiä. Suurin osa 70,8%, 

vastaajista oli iältään 20-25-vuotiaita. Alle 20-vuotiaita vastaajia ei ollut ja yli 25-vuotiaiden määrä 

jäi vähemmistöksi, sillä heitä oli kaikista vastaajista vain noin kolmasosa, joista yli 30-vuotiaita 

5,9%.  

 

Suurin osa vastanneista oli osallistunut lähtöorientaatioon ennen kansainvälistä vaihtoaan. Vain 

17,6% vastanneista kertoi, että ei ollut päässyt osallistumaan siihen.  

 

 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet ilmoittivat osallistuneensa lähtöorientaatioon vuonna 2017. Tämä 

tieto ei välttämättä ole täysin luotettava, sillä todennäköisesti keväällä 2018 lähtöorientaatioon 

osallistuneet opiskelijat ovat vastanneet tähän kohtaan osallistuneensa vuonna 2017, koska ei ole 

ollut mahdollista vastata vuonna 2018 ja kirjallisessa osiossa saimme siitä palautetta. Tämä johtui 

siitä, kun kysely oli tarkoitus toteuttaa ennen vuoden 2018 lähtöorientaatiota ja kysely laadittiin 

sen mukaan. Kysely pääsi kuitenkin liikkeelle vasta kevään 2018 lähtöorientaation jälkeen ja myös 

siihen osallistuneille opiskelijoille. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kyselyn tuloksiin, sillä lähtöorien-

taatio on järjestetty edellisiin lähtöorientaatioihin verrattuna samalla kaavalla ja kehittämista-

voite koskee myös kevään 2018 lähtöorientaatiota.  
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Kukaan vastaajista ei ollut osallistunut lähtöorientaatioon vuonna 2016 tai aiemmin, mikä hel-

potti vastausten läpikäymistä ja kehitystarpeiden kartoittamista. 

 

 

 

 

Perustietojen jälkeen kyselyssä on mielipideosio, jossa vastaajat pääsivät kertomaan mielipi-

teensä käymästään lähtöorientaatiosta ja sen olosuhteista. Mielipideosio koostui kuudesta erilai-

sesta kysymyksestä, joissa haettiin tietoja lähtöorientaation kehittämisen sisällölle. 
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Ensimmäisissä kohdissa vastaajilta kysyttiin, miten hyödyllisenä he kokivat lähtöorientaation ja 

kuinka se vastasi heidän odotuksiaan. Suurin osa (86,7%) vastaajista koki lähtöorientaation to-

della hyödyllisenä tai sai siitä ainakin jonkin verran apua omaa vaihtoprosessia ajatellen. 13,3% 

olisi toivonut asioiden läpikäymistä eri tavalla. Vastaajien odotuksia lähtöorientaatio vastasi kes-

kimääräisesti hyvin, sillä sitä mieltä oli 73,3%. ”Jokseenkin” lähtöorientaatio vastasi vastaajista 

20%: n odotuksia ja erinomaisesti 6,7%. 

 

 

 

Asioita, joista kyselyyn vastanneet halusivat ensisijaisesti tietää lisää ennen kansainvälistä vaihto-

prosessia, olivat itse vaihtoprosessi (60%) sekä jo vaihdon käyneiden opiskelijoiden kokemukset 

(66,7%). Myös rahoitus (40%) kiinnosti vastaajia. Eri kulttuureihin perehtyminen (0%) ei noussut 

kenenkään vastanneen mielenkiinnon kohteeksi. Tässä kohdassa vastaaja sai valita halutessaan 

usean kohdan, josta toivoi lisää tietoa.  
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Lisäksi kyselyssä kartoitettiin lähtöorientaation ajankohdan sekä tilan, jossa lähtöorientaatio jär-

jestetään, sopivuutta. Lähes yksimielisesti vastaajat kertoivat tilan ja ajankohdan olevan juuri so-

pivat. Tila, jossa lähtöorientaatio järjestettiin, oli vastanneiden keskuudessa yksimielisesti sopiva, 

100% oli tätä mieltä. Vain ajankohdassa oli pieniä poikkeamia, jotka voivat johtua kansainvälisestä 

harjoittelusta tai vaihto-opiskelun eri koulujen poikkeavista lukuvuoden aloitus ajankohdista. 

Kansainväliseen harjoitteluun lähteminen tapahtuu ympärivuotisesti riippuen opiskelijasta sekä 
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harjoittelupaikasta, joten lähtöorientaation ajankohta ei pääse välttämättä palvelemaan heitä 

parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Lopuksi pyysimme vastaajia antamaan kirjallista palautetta lähtöorientaatiosta ja kartoitimme, 

olisivatko he valmiita kertomaan omista kokemuksistaan muille kansainväliseen vaihtoon lähte-

ville opiskelijoille. Kaikki vastaajat olivat valmiita jakamaan omia kokemuksiaan kansainvälisestä 

vaihdosta myös muille opiskelijoille. 

 

 

 

 

Kirjallisessa palautteessa toivottiin lähinnä lisätietoa rahoituksesta sekä virallisesta vaihtoproses-

sin läpikäymisestä.  

 

Viimeisessä kohdassa annoimme vastaajille vielä vapaan sanan antaa muuta palautetta ja terk-

kuja. Näin toivoimme saavamme vielä laajempaa näkemystä lähtöorientaation kehittämisen hyö-

dyksi ja palautetta meidän toiminnastamme sen hyväksi. Palautetta tuli laajasti muun muassa 

kyselyn toteutuksesta sekä itse tutkimuksesta.  
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5.4 Päätelmät 

 

Aiemmin lähtöorientaation käyneille opiskelijoille suunnattu verkkokysely loi hyvän perustan läh-

töorientaation kehitettävistä kohdista yhdessä toimeksiantajan tarpeiden kanssa. Yleisvaiku-

telma lähtöorientaatiosta oli vastaajien keskuudessa hyvä ja he kokivat lähtöorientaation järjes-

tämisen ennen kansainvälistä vaihtoa tarpeellisena. Ennakkoluulot ja todellisuus asian suhteen 

kohtasivat myös hyvin. 

 

Verkkokyselyssä kävi ilmi, mistä asioista vastaajat halusivat tietää lisää lähtöorientaatiossa. Lisä-

tietoa toivottiin itse vaihtoprosessista ja rahoituksesta kansainväliseen vaihtoon. Näitä asioita tu-

lisi siis painottaa entistä vahvemmin lähtöorientaatiossa. Myös vertaistuki aiemmilta opiskelijoilta 

koettiin tärkeäksi ja niistä haluttiin tietää lisää. Vastaajien keskuudessa oli positiivinen mielikuva 

itse lähtöorientaation olosuhteista; tilasta, ajankohdasta sekä tietojen löytymisestä myös ver-

kosta.  

 

Vastaajien kommentit ongelmakohdista poikkesivat toisistaan, mikä kertoo todennäköisesti vas-

taajien eri mielenkiinnon kohteista. Osa vastaajista olisi toivonut saavansa enemmän tietoa 

omasta kohdemaastaan ja osa taas eri kansainvälisen vaihdon vaihtoehdoista kuten kaksoistut-

kinnon opiskelemisesta. Yhtä ongelmakohtaa ylitse muiden ei löytynyt vastausten perusteella ja 

vastausten yleisilme lähtöorientaatiota kohtaan oli hyvä.  

 

Useimmissa tapauksissa Erasmus-vaihtoon lähtiessä ongelmakohtana ilmenee kotikorkeakou-

lusta saatava puutteellinen tiedotus. Suomi nähdään tässä asiassa positiivisena poikkeuksena, 

sillä Suomessa tiedotus on keskimääräistä parempaa ja suomalaiset opiskelijat kokevat saavansa 

tarpeeksi tietoa ja apua kotikorkeakoulultaan vaihtoon lähtiessään. (Krupnik & Krazaklewska 

2006, 41 - 48.) 

 

Verkkokyselyn perusteella Kajaanin ammattikorkeakoulun KV-toimiston tiedottaminen kansain-

väliseen vaihtoon lähteville opiskelijoille ei ollut puutteellista tai muutenkaan negatiivisesti huo-

mioitavaa, vaan kirjallisissa kommenteissa KV-palveluiden päällikköä erikseen kiiteltiin erinomai-

sesta tiedottamisesta.  
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Kyselyn vastausten perusteella voimme päätellä, että osaksi kansainväliseen vaihtoon lähtöä ei 

välttämättä tarvita kokonaan uusia osia kuten esimerkiksi perehdytysjaksoa tai -kansiota, vaan 

nykyinen lähtöorientaatio täydennettynä ja selkeämpänä riittää opiskelijoiden tueksi. 

5.5 Kyselyn luotettavuus 

Verkkokyselyn luotettavuutta mitattiin reliabiliteetilla sekä validiteetilla. Reliabiliteetti tarkoittaa 

pysyvyyttä tai tarkkuutta. Kysely odotetaan olevan luotettava, kun sen toistettavuus antaa sa-

mankaltaisia tuloksia eli tulokset eivät ole vain sattumanvaraisia. Luotettavien tulosten takaa-

miseksi tulee varmistaa, että otos edustaa parhaalla mahdollisella tavalla tutkittavaa perusjouk-

koa. Mikäli otoksen koko on pieni, luotettavuus ei välttämättä säily, vaikka otos edustaisi tutkit-

tavaa perusjoukkoa hyvin. Etukäteen tulisi siis huomioida myös kyselyn mahdollinen poistuma, 

eli kato vastaajien keskuudessa. Poistumalla tarkoitetaan lomakkeen palauttamatta jättäneiden 

määrää ja niitä, ketkä palauttavat keskeneräiset lomakkeet. (Heikkilä 2014, 28.) 

 

Validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan tarkkuutta, missä määrin kyselyn perusteella tehdyt 

johtopäätökset vastaavat todellisuutta, josta ne on saatu. Validiteetilla mitataan myös mittarin 

kykyä mitata tiettyä asiaa, mitä on tarkoitus mitata kyseisellä kyselyllä. Tähän vaikuttaa syste-

maattiset mittausvirheet, jotka voivat johtua kyselyn laadusta, tutkijasta tai tilanteesta. (Kajaanin 

ammattikorkeakoulu 2017.) 

 

Verkkokyselynä toteutettu kysely lähtöorientaation kehittämiseksi laadittiin vastaamaan kehitys-

tarpeita. Lomakkeen sisältö rajattiin kohderyhmälle ja tarkoitukseensa sopivaksi. Tärkeänä asiana 

tulosten saamiseksi pyrimme pitämään lomakkeen lyhyenä ja ytimekkäänä niin, että vastaajan on 

miellyttävä vastata siihen. Nopeasti vastattavien strukturoitujen kysymysten lisäksi lomakkeessa 

oli myös muutamia avoimia kysymyksiä, joissa vastaaja sai halutessaan tuoda enemmän mielipi-

dettään esille.  

 

Otos eli kyselyyn valitut vastaajat vastasivat hyvin perusjoukkoa eli ryhmää, josta kyselyssä 

olimme kiinnostuneet. Kyselyyn osallistui ainoastaan opiskelijoita, jotka olivat olleet kansainväli-

sessä vaihdossa jo aiemmin tai lähdössä kansainväliseen vaihtoon. Itse lähtöorientaation oli käy-

nyt 82,4% kyselyyn vastanneista. Tämän kysymyksen esittämisen jälkeen kaksi vastaajaa (66,6% 
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vastaajien määrästä, jotka eivät olleet osallistuneet lähtöorientaatioon) oli jättänyt kyselyn kes-

ken, josta voidaan olettaa, etteivät he olleet käyneet lähtöorientaatiota. Tämä oletus on mahdol-

linen, sillä seuraavat kysymykset liittyivät itse lähtöorientaation sisältöön. 

 

Vastausprosentti kyselyssä jäi alhaiseksi, mikä aiheutti poistuman. Vastausprosenttiin voi vaikut-

taa, että useat opiskelijat suorittavat kansainvälisen vaihdon opintojen loppupuolella, jonka jäl-

keen kyselyihin vastaamista ei välttämättä koeta niin merkittäväksi. Samaan aikaan kyselyn 

kanssa Kajaanin ammattikorkeakoulun sisäisessä tiedotuksessa oli useita muita kyselyitä eri ai-

heista, mikä voi myös vaikuttaa vastaamattomuuteen. Alhaisesta vastausprosentista huolimatta 

saimme kyselystä arvokasta tietoa lähtöorientaation kehittämisen kannalta. 
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6 PEREHDYTTÄMINEN LÄHTÖORIENTAATIOSSA 

Perehdyttämisen teorialla on suuri rooli opinnäytetyössämme. Lähtöorientaatio on opiskelijoiden 

perehdyttämistä kohti uutta kansainvälistä kokemusta ja vaihtoprosessia. Perehdyttämisen teo-

rian eri käytäntöjä voidaan käyttää Lähtöorientaation saamiseksi entistä innostavammaksi ja opis-

kelijoiden tarpeita palvelevaksi. Usein perehdyttämisen teoria pohjautuu työhön perehdyttämi-

seen, mutta sitä voidaan soveltaa asiakohtaisesti muihinkin perehdyttämistä vaativiin asioihin.  

 

6.1 Perehdyttämisen määritelmä 

Perehdyttäminen on aina ollut käsityksenä yksiselitteinen. Sen sisältö on kuitenkin laajentunut 

paljon työtehtävien vaativuustasojen noustessa entistä korkeammaksi. Riippuen organisaatiosta 

perehdyttämistä toteutetaan eri tavoilla ja se merkitsee monia erilaisia asioita. Perehdyttäminen 

kehittyy myös tarkastellessa organisaatioiden strategioita nii, että se takaa organisaation koko 

ajan eteenpäin vievän kehittymisen myös tulevaisuudessa. Perehdyttämistä ei pyritä liittämään 

ainoastaan työsuhteen alkuun vaan henkilöstöä tulisi perehdyttää myös uusiin työtehtäviin siir-

tyessä tai työnkuvan muuttuessa. (Kupias ja Peltola 2009, 17-18.)  

Perehdytys on parhaimmassa tapauksessa toimintatapojen sekä tiedon siirtämisen eteenpäin li-

säksi myös henkilöstöä motivoivaa ja innostavaa sekä työyhteisöä yhdistävää toimintaa. (Honka-

niemi ym. 2006, 154.)  

Lähtöorientaation tarkoituksena on perehdyttää opiskelija kansainväliseen vaihtoon, missä moti-

voiva ja innostava perehdytys on avainasemassa. Sen lisäksi, että ennen vaihtoon lähtöä käydään 

merkittävimmät asiat läpi, pyritään luomaan opiskelijalle aidosti innostunut ja kiinnostunut suh-

tautuminen uutta kokemusta kohtaan.  
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6.2 Perehdyttämisen eri keinot 

Perehdyttämiseen on olemassa useita eri keinoja. Parhaiten oppimisen edistämiseksi perehdyt-

täjä voi hyödyntää perehdytystehtävässä erilaisia perehdyttämismenetelmiä tai työkaluja. (Ku-

pias & Peltola, 2009 151-152.) 

Tässä luvussa käsittelemme kahta eri perehdyttämisen keinoa, perehdyttämismateriaalia sekä 

koulutusohjelmaa, joita käytämme osana Kajaanin ammattikorkeakoulun Lähtöorientaatiota. 

6.2.1 Perehdyttämismateriaali  

Perehdyttämisen pohjana on usein perehdyttämismateriaali. Sitä kannattaa hyödyntää osana pe-

rehdyttämisprosessia. Materiaali voi koostua kolmesta erilaisesta materiaalityypistä; henkilöstö-, 

sidosryhmä- tai asiakasmateriaalista. Uusi työntekijä hahmottaa perehdytysmateriaalin avulla 

helpommin millaisesta yrityksestä on kyse. Esimerkiksi vuosikertomukset aiemmilta vuosilta an-

tavat kattavan kokonaiskuvan toiminnasta. Myös selvitykset sekä yhteenvedot voivat olla arvok-

kaana tukena osana perehdyttämistä. Kaikista oleellinen seikka onnistuneeseen perehdyttämi-

seen perehdyttämismateriaalin avulla on se, että uusi työntekijä tutustuu huolellisesti materiaa-

liin, joka on saatavilla ja osaa hyödyntää sitä toiminnassaan. (Kjelin & Kuusisto 2003, 206.) 

Lähtöorientaation materiaali toimii perehdyttämismateriaalina itse kansainväliseen vaihtoon läh-

temisessä. Perehdyttämismateriaali on jatkuvasti sähköisessä muodossa opiskelijoiden saatavilla, 

sekä se käydään yhdessä KV-palveluiden päällikön kanssa läpi tilaisuusmuotoisena tapahtumana 

ennen vaihtoon lähtöä. Perehdyttämismateriaali on ollut ennen PowerPoint-muodossa, mutta 

osana tätä opinnäytetyötämme muokkaamme sen uuteen muotoon Prezi-työkalun avulla.  

Perehdyttämismateriaaliin on koottu kaikki tarvittavat perustiedot sekä vinkit kansainväliseen 

vaihtoon lähtemiseksi. Kattavamman kokonaiskuvan luomiseksi, osaksi perehdyttämismateriaalia 

on poimittu aiemmilta vuosilta opittuja ongelmakohtia, kuten hakuvaiheessa huomioitavat eri 

maiden tottumukset erilaisten maksujen suhteen sekä muita huomioita ja kokemuksia.  

Materiaali pyritään pitämään selkeänä ja ytimekkäänä niin, että se on helposti lähestyttävä ja 

helppolukuinen kaiken tarvittavan tiedon saamiseksi. Tärkeää on, että opiskelijan on mielekästä 

perehtyä aiheeseen materiaalin avulla ja näin osaa hyödyntää saamiaan tietoja omassa toimin-

nassaan.  
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6.2.2 Koulutusohjelmat 

Osana perehdyttämistä tarjotaan usein myös yrityksen koulutusohjelmia, mikäli sellaisia on saa-

tavilla. Koulutusohjelmat voivat olla yrityksen sisällä toteutettavia, oman tai ulkopuolisen tahon 

toteuttamia ja joskus mahdollisesti pelkästään perehdyttämistä varten suunniteltuja. Koulutukset 

osana perehdytystä pyritään luomaan mahdollisimman tarkasti haluttua tarkoitusta vastaaviksi. 

Mikäli alkuvaiheen osaamiskartoituksessa ilmenee huomattavia puutteita, tulee harkita ulkopuo-

lisen koulutuksen käyttöä. Se voi olla toiminnan ja perehdytyksen kannalta tehokkaampaa sekä 

vaivattomampaa. (Kjelin & Kuusisto 2003, 217.) 

Myös lähtöorientaatiossa käytetään koulutusohjelmaa. Koulutusohjelma on OLS-kielivalmennus 

ja se on pakollinen osa Erasmus+ vaihto-ohjelmaa, mikäli tuleva opiskelukieli ei ole opiskelijan 

äidinkieli. OLS-kielivalmennukseen kuuluu kieliarviointi ja kielikurssi, joista kieliarviointi on pakol-

linen. Opiskelija saa halutessaan osallistua kielikurssille, vahvistaakseen kielitaitoaan ennen kan-

sainvälistä opiskeluympäristöä. Usein heikoilla arvosanoilla arvion suorittaneet valitsevat kieli-

kurssin oppimisen tueksi, mutta kielikurssi tarjoaa mahdollisuuden muillekin laadukkaaseen kie-

litaidon vahvistamiseen.  
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Kuvio 2: OLS-kieliarvio koostuu viidestä eri osiosta, jotka mittaavat opiskelijan sen hetkistä kieli-

taitoa. 
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7 VAIHTOEHTOISET NÄKÖKULMAT PEREHDYTTÄMISELLE 

Perehdyttäminen on lähtöorientaatiossa käytetty toimintatapa tukemaan opiskelijoiden vaihtoon 

lähtöä. Perehdyttäminen on koettu helposti toteutettavaksi ja tarkoitustaan palvelevaksi toimin-

tamuodoksi. Lähtöorientaatio koostuu niin perehdyttämismateriaalista kuin koulutusohjelmasta 

osana sitä. Varmistaaksemme parhaiten opiskelijoiden tarpeita palvelevan toimintamuodon läh-

töorientaation kehittämiseksi koimme tärkeäksi vertailla eri toimintamuotoja keskenään. Tässä 

luvussa perehdymme mentorointiin sekä opiskelijoiden keskustelupalstaan lähtöorientaation to-

teuttamiskeinona. 

 

7.1 Mentorointi 

Mentorointi on ennen kaikkea vuorovaikutussuhde, mutta se voi myös tarkoittaa tavoitteellista 

tai periaatteellista toimintaa. Menetelmänä mentorointi on sarja erilaisia prosesseja, jotka edis-

tävät suhteen syntyä, sen toimintaa sekä tukevat sitä. (Juusela ym. 2000, 14.) Yleisimmin mento-

roinnissa kokenut mentori eli neuvonantaja ohjaa kokemattomampaa tai nuorempaa aktoria eli 

oppipoikaa. Mentorin tulee olla luotettava neuvonantaja, joka on sitoutunut tehtäväänsä. Aktorin 

tulee olla kehittymishaluinen henkilö, joka omasta tahdostaan on halukas luottamukselliseen 

vuorovaikutussuhteeseen. (Lankinen ym. 2004, 84.) Viime aikoina mentoroinnin käsite on muut-

tunut niin, että mentorin auktoriteetti korostuu entistä vähemmän mentorointisuhteessa. (Toom, 

Onnismaa & Kajanto 2008, 204.) 

Mentoroinnin käyttäminen osana oppilaitostoimintaa on yleistä ja se saakin usein vaikutteita 

muistakin ohjaamisen ja opastamisen muodoista. Se kuitenkin lajitellaan omaksi muodokseen pe-

rehdyttämisen ohella. Oppilaitoksissa mentoreina toimivat jo ammattilaiset, jotka ovat päättä-

neet opintonsa. Opiskelijat toimivat aktoreina. Potentiaalisin aika mentoroinnin hyödyntämiselle 

osana opintoja on opintojen loppuvaihe, jolloin opiskelijalla on todennäköisesti ehtinyt muodos-

tua kuva tulevasta työstään. Tämä luo hyvän pohjan toimivalle ja eteenpäin vievälle mentoroin-

nille, koska opiskelija osaa pohtia hyödyllisiä kysymyksiä elämänsä kannalta. Mentoroinnin hyöty 

korostuu etenkin teoriapohjaisissa opinnoissa, mutta myös käytännönläheisillä aloilla siitä on 

hyötyä. (Kupias & Salo 2014, 60-61.) 
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Mentoroinnissa hyöty on molemmin puolista niin mentoreille kuin aktoreillekin. Mentorit opas-

tavat aktoreita toiminnallaan eteenpäin joko koulutuksellisesti tai muissa asioissa. Aktorien ja 

mentorien yhteistyö puolestaan vahvistavat mentorin osaamista. Mentoroinnin avulla mentorin 

vahvistuvia taitoja ovat esimerkiksi kommunikaatiotaidot, yhteistyötaidot ja luotettavuus. (Miller 

2002, 151.) 

Mentoroinnin käyttäminen osana lähtöorientaatiota monipuolistaisi opiskelijoille tarjolla olevat 

vaihtoehdot perehtyä tulevaan vaihtoprosessiin ennen vaihtoa. Mentoroinnissa mentorin rooli 

on neuvova ja opastava sekä hänellä on käytännöllistä osaamista mentoroivasta aiheesta. Tätä 

menetelmää käyttämällä paneudutaan enemmän aktorin tarpeisiin, näkökulmiin ja tavoitteisiin. 

(Kupias & Salo 2014, 61-62.) Tämä tarkoittaisi taas sitä, että koulumme tarvitsisi lisää resursseja 

ja osaavaa henkilöstöä mentorointia varten. Mentoroinnin voisi toteuttaa myös niin, että jo vaih-

don suorittaneet opiskelijat toimisivat vaihtoon lähtevien opiskelijoiden mentoreina. Ongelma-

kohtana kuitenkin huomataan, että vaihto suoritetaan yleensä opintojen keski- tai loppuvai-

heessa, jolloin vaihdon suorittaneiden opiskelijoiden opinnot ovat päättymässä ja aika on kortilla. 

Mentorointi on henkilökohtaista toimintaa ja suuren opiskelijaryhmän mentoroiva haltuunotto 

vaatisi useita mentoreita valmiina paneutumaan toimintaansa.  

 

7.2 Opiskelijoiden keskustelupalsta 

Kansainväliseen vaihtoon perehdyttäminen on ollut vahvasti monologista vuorovaikutusta oppi-

laitoksemme puolelta. Perehdyttämismateriaali on esillä verkossa ja lähtöorientaatiotilaisuu-

dessa KV-palveluiden päällikkö luennoi asiantuntijana vaihtoprosessista. Tilaisuudessa opiskeli-

joilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja halutessaan keskustella mieltä askarruttavista asi-

oista, jolloin tilaisuudesta voi muotoutua osittain dialoginen keskustelu. Vaihtoehtoisissa pereh-

dyttämisen näkökulmissa halusimme tuoda perehdyttämisen eri muotoja esille erityisesti dialo-

gisen vuorovaikutuksen kautta.  Dialogi on kahden tai useamman henkilön välistä kommunikoin-

tia ja näin tasavertainen vuorovaikutuskeino. Perinteisesti opetuslaitosten opetusmenetelmänä 

on käytetty opettajakeskeisiä monologeja. Nykypäivänä halutaan painottaa avointa oppimista, 

jolloin oppijan tulisi kyetä nousemaan sellaisella tiedolliselle ja kielelliselle tasolle, että olisi mah-

dollisuus harjoittaa aitoa dialogia. (TYT, Verkko-tutor, 2002.)  
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Dialogeja voi harjoittaa eri tavoilla esimerkiksi asiantuntijan ja oppijan kesken tai kahden oppijan 

kesken. Opiskelijoiden keskustelupalsta toisi yhteen sekä uudet että vanhat vaihto-opiskelijat. 

Tämä olisi matalan kynnyksen reitti tuoda vanhojen vaihto-opiskelijoiden kokemuksia ja jo ole-

massa olevaa tietoa uusien vaihto-opiskelijoiden tietoisuuteen. Vanhat vaihto-opiskelijat pääsisi-

vät perehdyttämään uusia vaihto-opiskelijoita heidän kysymystensä avulla niin, että perehdyttä-

minen olisi täysin kohdennettua oppijan tarpeisiin.  

Keskustelupalsta voisi toimia mentori – aktori periaatteen mukaisesti, sekä aktoreiden keskuste-

lualueena. Keskustelupalstan tarkoituksena olisi, että keskustelu on avointa ja keskustelualueita 

voi rajat esimerkiksi maan, koulun tai opiskelualan perusteella.  

Teknisiä sovelluksia voi nykyaikana hyödyntää yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistämisessä. Esi-

merkkejä teknisistä sovelluksista on intranetin kahdensuuntainen viestintäfoorumi henkilöstölle 

ja johdolle sekä ryhmäkeskusteluohjelmat. Teknisten ohjelmien avulla kommunikointi helpottuu, 

kun sen voi tehdä vaikka omalta kotisohvalta käsin. (Kjelin & Kuusisto 2003, 208.) 

Haasteita opiskelijoiden keskustelupalstaan voi luoda alusta, jolle palsta luodaan. Palstan luojan 

tulee olla tietoteknillisesti osaava ja saada palsta selkeäksi ja helppokäyttöiseksi, jotta opiskelijoi-

den on miellyttävä käyttää sitä. Palstan luomiseen voi käyttää useita paikkoja esimerkiksi kou-

lumme käyttämää Moodle -kurssialustaa tai Facebookia. Facebookia käyttäessä tulee huomioida, 

että palsta on tavoitettavissa kaikille vaihto-opiskelijoille, sillä kaikki eivät ole välttämättä Face-

bookin käyttäjiä. Toinen haaste on keskustelupalstan toiminnan ajoittaminen. Vanhojen vaihto-

opiskelijoiden paluu takaisin kotimaahan ja uusien vaihto-opiskelijoiden lähtöajat vaihtelevat 

koulujen ja maanosien mukaisesti, jolloin on tärkeää löytää ideaali ajanjakso palstan toiminnalle.  
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8 PREZI 

8.1 Yleistä työkalu Prezistä 

 

Aiemmin Kajaanin ammattikorkeakoulun lähtöorientaatiotilaisuus on pidetty PowerPoint-ohjel-

man pohjalta. Nyt halusimme lähteä etsimään PowerPointin tilalle uutta ratkaisua, joka veisi jo 

itsessään lähtöorientaatioesitystä uudenaikaisempaan ja modernimpaan suuntaan tarjoten sa-

malla uusia mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia. Päädyimme valitsemaan uudeksi työkaluksi Prezin, 

joka on PowerPoint –ohjelman kaltainen esittelytyökalu, joka kuitenkin eroaa PowerPointista si-

ten, että Prezille ei tarvitse ladata omaa sovellusta vaan se toimii verkossa. Prezi mahdollistaa 

myös zoomaavan käyttöliittymän, joka tarkoittaa, että käyttäjä voi zoomata erilaisiin yksityiskoh-

tiin esityksensä aikana. Prezin toiminta soveltuu erinomaisesti suuriinkin esityssaleihin, jolloin 

tekstejä, kuvia ja yksityiskohtia esityksessä zoomaamalla katsoja näkee hyvin esityssalin takaosis-

takin saakka. Tämän ansiosta lähtöorientaation pitäminen Prezin avulla on helppo toteuttaa luok-

katilojen lisäksi myös auditorioissa. (Digitutor Adetta K. 2018.) 

  

Prezin käyttöönotto vaatii käyttäjältä rekisteröitymisen ja sen jälkeen on mahdollisuus valita li-

senssityyppi sen mukaan, kuinka ohjelmaa haluaa käyttää. Neljä eri lisenssityyppiä ovat Pub-

lic, Enjoy, Pro sekä Team. Public on ilmainen versio, kun taas muut tyypit sisältävät käyttömaksun 

jolloin ohjelmaan saa taas lisää ominaisuuksia käyttöön. Näiden lisäksi ohjelma tarjoaa opettaja- 

tai oppilaskäyttöön tarkoitetun Educational Plans –kohdan, minkä alta löytyy vielä kolme eril-

listä lisessityyppiä: Edu Enjoy, Edu Pro sekä Edu Teams. Näistä vaihtoehdoista Edu Enjoy on ilmai-

nen ja eroaa Public-lisenssistä tarjoamalla mahdollisuuden pitää esitykset yksityisinä. Opinnäyte-

työtämme varten valitsimme Edu Enjoy –version, jonka koemme palvelevan meitä tarpeeksi kat-

tavasti aikaisemman käyttökokemuksemme perusteella. Mikäli tulevaisuudessa lähtöorientaatio-

esitystä halutaan muokata entisestään tarviten uusia ja vielä monipuolisempia työkaluja, on Pub-

lic –versio helppo vaihtaa toiseen tarpeiden mukaiseen versioon. (Digitutor Adetta K. 2018.) 

  

Rekisteröitymisen jälkeen Prezi on vapaassa käytössä ja sen kautta on helppoa lähteä luomaan 

esityksiä. Ohjelma tarjoaa valmiita pohjia sekä malleja, joita pääsee myös halutessaan muokkaa-
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maan omanlaisekseen ja lisäämään uusia muotoja sekä medioita. Käyttäjän apuna toimii ohjel-

man automaattitallennus, jonka ansiosta käyttäjän ei tarvitse tallentaa työtä siinä pelossa, että 

tiedosto katoaisi ja se pitäisi luoda uudelleen. (Digitutor Adetta K. 2018.) 

 

8.2 Prezi lähtöorientaation työkaluna  

Tässä luvussa käsittelemme Prezin ulottuvuuksia lähtöorientaation materiaalin esittelemisessä. 

Esittelemme Prezin erilaisia näkymiä, joita käytämme osana materiaalia. Materiaalista on nos-

tettu valikoituja kohtia ja niiden avulla kerromme materiaalin sisällöstä ja valituista esiintymis-

muodoista. Lähtöorientaatio kokonaisuudessaan löytyy liitteistä. 

Aiemmin Kajaanin ammattikorkeakoulun lähtöorientaation materiaali on ollut opiskelijoiden lu-

ettavissa sähköisesti PowerPoint-esityksenä. Osana opinnäytetyötämme otamme käyttöön uu-

den työkalun, Prezin, jonne rakennamme lähtöorientaation materiaalin opiskelijoiden luetta-

vaksi. Lähtöorientaation materiaali on tulevan vaihto-opiskelijan tukena ja varmistamassa, että 

tärkeimmät virallisetkin asiat ovat helposti saavutettavissa verkossa parin klikkauksen päässä. Ta-

voitteenamme oli luoda lähtöorientaatiosta myös innostava ja kannustava. Opiskelijoiden kan-

nustaminen lähtöorientaation materiaalien avulla on haastavampaa, kuin itse lähtöorientaatioti-

laisuudessa kommunikoinnissa opiskelijoiden kanssa, joten päätimme luoda materiaalista neut-

raalin selkeän kannustavaan sävyyn. Materiaali on luotu kahdella eri kielellä, suomeksi ja englan-

niksi. Tässä luvassa käsittelemme suomenkielistä versiota, sillä opinnäytetyömme kieli on suomi. 

Materiaali koostuu kansainvälisen vaihtoprosessin perusasioista sekä ohjeista hakemiseen ja sen 

jälkeen jatkossa toimimiseen. Materiaali pohjautuu kymmeneen tukipilariin, joita ovat:  

• Hakeminen 

• Learning Agreement 

• Rahoitus ja apurahat 

• OLS 

• Vakuutusturva 

• Vaihdon vahvistuttua 

• Yleisohjeita lähtöön 

• Vaihdon aikana 

• Vaihdon jälkeen 
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• Lähtijän muistilista 

Alla olevassa kuvassa näkyy lähtöorientaation materiaalin avausnäkymä, josta kymmenen tukipi-

larin kautta pääsee tutustumaan materiaaliin tarkemmin. Pallojen takaa löytyy asiaa kuvaava 

tekstiä, kuvia ja ohjeita, kuinka toimia eri tilanteissa. Lisäksi avausnäkymässä on Kajaanin ammat-

tikorkeakoulun logo ja KV-päällikön yhteystiedot. Tausta on valittu teeman mukaisesti niin, että 

se virittää lukijaa oikeanlaiseen tunnelmaan. Maapallon kartta kuvaa vaihtoalueen laajuutta. Ha-

lusimme pitää taustan vaaleana, että teksti ja ulkoasu erottuvat selkeinä.  

Lähtöorientaatiotilaisuudessa materiaali käydään läpi vasemmalta ylhäältä oikealle ja siitä suo-

raan alas Vaihdon vahvistuttua -kohtaan, edeten suoraan vasemmalle aina Lähtijän muistilista -

kohtaan saakka. Järjestys etenee näin loogisesti käyden asioita läpi aikajärjestyksessä.  

 

Kuvio 3: Lähtöorientaation materiaalin avausnäkymä koostuu kymmenestä tukipilarista. 

 

Pallojen klikkauksen jälkeistä näkymää on muokattu sopivaksi asian laajuudelle. Osissa kohtaa 

avausnäkymän jälkeen avautuu uusi pallo asiatekstillä varustettuna sekä pienempiä palloja asioi-

den erittelyn tueksi. Pallomainen muotoilu toimii tekstikohdissa, joissa tekstin määrä on rajattu 

ja sopii pienempään tilaan. Pallomaisessa muotoilussa tausta näkyy tummempana samalla tee-

malla kuin materiaalin avausnäkymässä. Pallojen taustat ovat yksiväriset, jotta teksti erottuu ja 

saa lukijan huomion. Hakeminen -kohta on eritelty kolmeen osaan, jossa kerrotaan yleisistä mak-

suista, hakuajoista sekä usein kysytyistä kysymyksistä. Hakemisen oleellisin tieto avautuu jo heti 
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Hakeminen -kohdan avausnäkymässä. Pienempiä palloja klikkaamalla pääsee tutustumaan laa-

jemmin niiden asiasisällöstä kuten hakuajoista. Hakeminen -kohta aloittaa lähtöorientaation ma-

teriaalin esittelynäkymän, sillä se on ajallisesti materiaalissa käsiteltävistä asioista ensimmäinen. 

Alla oleva kuva esittelee, miltä ensimmäinen kohta näyttää, kun sen klikkaa auki materiaalin 

avausnäkymästä. 

 

 

Kuvio 4: Hakeminen -kohdasta avautuu lisää tietoa yleisistä maksuista, hakuajoista sekä usein ky-

sytyistä kysymyksistä. 

 

Pienempiä palloja klikatessa avautuu uusi pallo ohjeilla ja tiedolla varustettuna. Teksti vastaa ot-

sikkoa ja avaa sitä laajemmin, esimerkiksi Yleiset maksut -kohdassa ohjeistetaan minkälaisia mak-

suja voi ilmetä eri maissa ja kulttuureissa. Ohjeistus liittyy niin opiskeluun kuin ulkomailla asumi-

seenkin. Teksti ja ohjeet on luotu palvelemaan tulevaa vaihto-opiskelijaa ylipäätään elämisessä ja 

opiskelu on yksi osa sitä. Selkeän ulkoasun luomiseksi on käytetty luettelomerkkejä sekä nuolia.  



34 

 

 

Kuvio 5: Pienemmistä palloista aukeaa yhtä tärkeitä tietoja kuin isoimmistakin palloista.  

 

Alla olevassa kuvassa näkyy Rahoitus & apurahat -kohta, jossa olemme hyödyntäneet toisenlaista 

muotoilua. Pallon sijasta klikkauksen jälkeen avautuu tekstisivu. Tekstisivu mahdollistaa suurem-

man määrän tekstiä ja saman asian jatkamisen toiselle samanlaiselle sivulle. Ulkoasun selkeyttä-

miseksi olemme käyttäneet luettelomerkkien ja nuolien lisäksi tummennettua tekstiä ja eri font-

tikokoja erottelemaan otsikoita sekä joissakin kohdissa tuomaan tärkeimmille asioille lisäpaino-

tusta. Tekstisivulla tausta näkyy himmeämpänä kuin pallomaisessa muotoilussa. Itse teksti on 

tummalla fontilla erottuakseen edukseen taustasta. Teema pysyy samana aina materiaalin avaus-

näkymästä jokaiseen erilaiseen muotoiluun.  
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Kuvio 6: Rahoitus & apurahat -kohta on rakennettu tekstisivu -muotoon, jotta kaikki tarvittava 

tieto saadaan ilmaistuksi selkeästi. 

 

Lähtöorientaation materiaalin tukena on käytetty myös kuvia, jotka havainnollistavat käsiteltävää 

asiaa. OLS -kohdassa kerrotaan kaikille Erasmus+ -vaihtoon lähteville pakollisesta OLS-kielival-

mennuksesta (Online Linguistic Support), ja sen kieliarvioinnista, joka koostuu viidestä eri osa-

alueesta. Kuvan avulla on helppo hahmottaa eri osa-alueet, joita kieliarvioinnissa arvioidaan. Ku-

vassa on kieliarvion tulos käyttäjältä, joka on saanut tulokseksi B2. Yläreunassa näkyy arviointias-

teikko heikoimmasta (A1-) vahvimpaan (C2) ja sen alapuolella arviointi viidestä eri osa-alueesta. 

Kuvan sovittamiseksi tässä kohdassa on käytetty tekstisivumaista muotoilua.  
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Kuvio 7: Kuvien käyttö havainnollistaa tekstiä OLS -kohdassa. 

 

Jo aiemmin esitellyssä kohdassa (Hakeminen) paneuduimme pallomaiseen muotoiluun. Materi-

aalin loppupuoliskolta löytyy Yleisohjeita lähtöön -kohta. Siinä eritellään kolme eri kohtaa; Ter-

veys, turvallisuus ja muuta huomioitavaa, lähtijän 10 käskyä sekä Suomi-kuvaa maailmalle, pallo-

maisella muotoilulla. Pallomainen muotoilu poikkeaa aiemmasta niin, että pienemmän pallot on 

sijoitettu isomman pallon sisälle. Yleisohjeiden asiakokonaisuuden rakenne jakautuu suoraan kol-

meen eri osaan, joten teksti on koottu suoraan pienempiin palloihin ilman isomman pallon esit-

telytekstiä. 
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Kuvio 8: Yleisohjeita lähtöön -kohta jaetaan suoraan kolmeen eri kokonaisuuteen. 

 

Prezin muotoilu sopi mielestämme hyvin lähtöorientaation materiaalin esittelemiseen. Prezin 

monimuotoisuus auttoi luomaan mielenkiintoisia ja vaihtuvia näkymiä, mikä voi auttaa pitämään 

lukijan mielenkiinnon yllä asiaa kohtaan. Prezi on helppokäyttöinen niin materiaalin luojalle kuin 

lukijallekin.  

Käyttäjien kommentteja Prezistä: 

“Prezi is a great alternative for when you do need something different. It can, however, be too 

much of a good thing.” (Edward Mendelson, arvostelu sivustolla pcmc.com) 

“Prezi: Intuitive Presentation Software” (Indravardan S., arvostelu sivustolla g2crowd.com) 

“The best part about Prezi is that it offers a new approach to the ordinary PowerPoint presentation 

which can help your presentations stand out from all the others.” (Allison E., arvostelu sivustolla 

g2crowd.com) 
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9 KEHITTÄMISEN YHTEENVETO  

Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat nykypäivänä tärkeää niin yksilön kuin yhteiskunnan-

kin tasolla. Kansainvälistä osaamista arvostetaan työelämässä ja opiskeluaika on arvokasta aikaa 

sen vahvistamiseksi. Kansainvälistyminen kasvattaa verkostoa, tarjoaa laajemmat työllistymis-

mahdollisuudet sekä kasvattaa monia taitoja kuten sosiaalisia taitoja. Korkeakoulun opiskelija-

vaihto on suosittu tapa harjoittaa kansainvälistymistä ja tarjoaa opiskelijalle matalan kynnyksen 

vaihtoehdon asua ja opiskella ulkomailla. Opiskelijoiden ulkomaille saattelu opiskelijavaihtoon on 

arvokas vaihe korkeakouluille, sillä opiskelijat ovat samalla oman koulunsa ja kotimaansa edusta-

jia maailmalla. Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää vaihto-opiskelijoille lähtöorientaation en-

nen vaihtoon lähtöä. Lähtöorientaatiossa opiskelijat valmistellaan kohti uutta kokemusta, joten 

lähtöorientaation tulee olla opiskelijoille miellyttävä kokemus ja helposti saatavilla oleva. Tämän 

vuoksi näimme tärkeäksi lähteä kehittämään lähtöorientaatiota Kajaanin ammattikorkeakoululle. 

Opinnäytetyömme kohteena oli siis Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen puolen lähtö-

orientaation kehitystehtävä. Kehitystehtävän tavoitteena oli nykyaikaistaa esitystyökalua ja tiivis-

tää tärkeimmät tiedot helpoksi kokonaisuudeksi. Kehittämiskohtia kartoitimme KV-päälliköltä 

sekä määrällisen verkkokyselyn avulla jo lähtöorientaation käyneiltä opiskelijoilta. Kyselyssä kar-

toitimme opiskelijoiden tyytyväisyyttä nykyistä lähtöorientaatiota kohtaan sekä mahdollisia kehi-

tyskohtia palvelemaan heidän tarpeitaan paremmin. Kyselyn avulla saimme selville opiskelijoiden 

yleisen mielipiteen lähtöorientaatiosta sekä sen tärkeydestä. Opiskelijoiden sekä KV-päällikön 

mielipiteiden perusteella pääsimme selkeyttämään ja modernisoimaan lähtöorientaation mate-

riaalia. 

Päätimme käyttää kehitystehtävässä uudempaa työkalua, Preziä. Preziä ei ole ennen käytetty KV-

palveluiden materiaaleissa, joten sen käyttöön ottaminen uutena työkaluna on edistysaskel kohti 

modernimpaa ja nykyaikaisempaa materiaalin luomista. Prezi on verkossa toimiva työkalu, joka 

on helppo päivittää ja pysyy siten reaaliaikaisena. Prezi mahdollistaa monen käyttäjän käytön, 

joten halutessaan KV-päällikkö voi lisätä muita muokkaajia lähtöorientaation materiaaleihin.  

Kehitystehtävämme tukena käsittelimme osana opinnäytetyötä vaihtoehtoisia näkökulmia pe-

rehdyttämiselle, joita voisi harkita ja harkinnan mukaan ottaa käyttöön tulevaisuudessa osaksi 

lähtöorientaatiota. Lähtöorientaatio on kansainväliseen vaihtoon lähtevän opiskelijan perehdyt-

tämistä, joten perehdyimme perehdyttämisen teoriaan ja sovelsimme sitä sopivaksi aihee-

seemme. Saadaksemme kattavamman kuvan perehdyttämisestä, sen eri muodoista ja erilaisista 
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vaihtoehdoista sen rinnalle, perehdyimme myös mentoroinnin teoriaan ja keskustelupalstan toi-

mintaan. Teorioihin perehtyessämme mentorointi ja opiskelijoiden keskustelupalstan toiminta 

osana lähtöorientaatiota konkretisoituivat ja tulevaisuudessa näitä keinoja voisi hyödyntää osana 

lähtöorientaatiota.  
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10 POHDINTA 

Opinnäytetyömme lähti ajatuksesta lähteä perehtymään korkeakoulun kansainväliseen toimin-

taan ja sitä kautta kehittämään omaa kansainvälistä osaamistamme. Olimme molemmat käyneet 

kansainvälisen vaihtoprosessin läpi Erasmus+ vaihto-opiskelijoina ja sen taustalla tapahtuva pro-

sessi herätti meidän mielenkiintomme. Aihetta tarkemmin rajatessa Kajaanin ammattikorkeakou-

lun KV-päällikkö Meira Kaikkonen ehdotti meille, että lähtisimme kehittämään lähtöorientaatiota 

kansainväliseen vaihtoon lähteville opiskelijoille. Lähtöorientaatio oli meille ennestään tuttu 

omakohtaisesta kokemuksesta osana omaa vaihtoprosessia, joten sen kehityskohtia oli helppo 

lähteä kartoittamaan niin oman kuin muiden opiskelijoiden sekä toimeksiantajan näkökulmista.  

 

Kansainvälisyys on nykypäivänä yhä suuremmassa roolissa yhteiskunnassa. Myös suomalainen 

yhteiskunta tarvitsee kansainvälisiä osaajia ja tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää kansainvälis-

tää toimintaa jo opiskeluajoista lähtien jatkuen työelämään. Lähtöorientaatio perehdyttää kan-

sainvälisen vaihdon osaksi opintojaan valinneet opiskelijat uuteen maahan, kulttuuriin sekä opis-

keluympäristöön. Lähtöorientaation helposti lähestyttävyys ja sen oikein ymmärtäminen ovat 

avainasioita onnistuneeseen perehdyttämiseen. 

 

Käsittelimme opinnäytetyössämme teoriaa Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja kansainvälisyy-

destä osana opintoja siellä. Kansainvälisyyteen perehdyimme vielä syvemmin esitellen kansain-

välisen vaihdon hyötyjä ja yleisimpiä kansainvälisen vaihdon prosesseja Kajaanin ammattikorkea-

koulussa. Kansainvälisyyteen perehtyminen onnistui sujuvasti Kajaanin ammattikorkeakoulun 

omien lähteiden sekä yleisten lähteiden runsauden vuoksi. Kajaanin ammattikorkeakoulu päivit-

tää huolellisesti tietojaan koulun kansainvälisestä toiminnasta, joka helpotti meidän perehtymistä 

aiheen pariin.  

 

Kajaanin ammattikorkeakoulun lähtöorientaation nykytilanteeseen perehtyminen sekä käsittele-

minen ja sen pohjalta kehittäminen onnistuivat luontevasti niin ikään Kajaanin ammattikorkea-

koulun huolellisen tilastojen ja tietojen päivittämisen ansiosta. Lähtöorientaation materiaalissa 

käsiteltävät avainasiat olivat entuudestaan huolellisesti laadittu eli niitä tarvitsi käytännössä vain 

päivittää uuteen uskoon.  
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Opinnäytetyömme tukena käytimme sähköpostikyselyä tavoittaaksemme jo kansainvälisen vaih-

don käyneiden opiskelijoiden mielipiteet ja huomiot lähtöorientaation kehittämiseen. Haasteena 

sähköpostikyselyssä oli tavoittaa opiskelijat vastaamaan kyselyyn. Emme käyttäneet houkutti-

mena arvontaa, jossa olisi arvottu palkinto vastaajien kesken vaan luotimme siihen, että saisimme 

luotettavan tuloksen. Sähköpostikyselyyn osallistuneita opiskelijoita oli kuitenkin niukasti, jonka 

vuoksi kyselyn luotettavuutta voidaan miettiä. Luimme kaikki vastaukset yksityiskohtaisesti ja 

huomiomme ne lähtöorientaation kehittämisprosessissa. Toisena haasteena oli sähköpostiky-

selyn lähettäminen, koska se viivästyi tarkoituksenmukaisesta aikataulusta monen tekijän sum-

masta. Lähettämisen viivästyminen ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi kyselyn tuloksiin. 

Huomioimme lähtöorientaation kehittämisessä jo vaihdon käyneiden opiskelijoiden näkökulman 

lisäksi myös toimeksiantajan näkökulmaa ja omakohtaista kokemustamme asiasta. Saadaksemme 

lisää luotettavuutta kehittämisprosessille hyödynsimme teorioita eri vaihtoehdoista toteuttaa 

lähtöorientaatio.  

 

Uutena elementtinä osaksi lähtöorientaatiota halusimme tuoda uuden alustan materiaalille. Uu-

deksi alustaksi valikoitui Prezi, jota kutsutaan PowerPointin nykyaikaisemmaksi onlineversioksi. 

Pääsimme perehtymään Prezin käyttöön ollessamme itse vaihto-opiskelijoina Bruggessa, Belgi-

assa. Koimme Prezin ensisijaisesti tarkoitukseen sopivaksi ja käytännölliseksi sen nopean päivit-

tämisen ja helpon saatavuuden vuoksi.  

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyömme prosessi oli vaihtelevaa haasteineen ja onnistumisineen. Pää-

simme perehtymään aiheeseen, joka kiinnosti meitä molempia ja oppimaan kansainvälisestä toi-

minnasta paljon. Prosessi oli vaativa ja opetti meitä työskentelemään yhtenä tiiminä pitkästäkin 

välimatkasta huolimatta. Työstimme osittain samoja aiheita yhdessä ja samalla teimme jakoa 

mistä aihealueesta kumpikin otti päävastuun. Tiimityöskentelymme onnistui niin, että saimme 

työn päätökseen ja toimeksiantajalle materiaalin, jota toivomme käyttöönotettavaksi lähtöorien-

taatiossa.  
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