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1 JOHDANTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opettajat ky-

selivät kiinnostustani tehdä opinnäytetyöni sosiaalialan opiskelijoiden koke-

muksista kansainvälisestä vaihdosta. Olen ollut itse sosiaalialan opintojeni

aikana kaksi kertaa suorittamassa harjoittelua ulkomailla; vanhustyön harjoit-

telusta tein osan Taaitsan palvelutalossa ja asiakastyön harjoittelun tein Nica-

raguassa katulapsityötä tekevässä järjestössä Milavfissa. Näiden omakohtais-

ten kokemusten perusteella kiinnostuin aiheesta ja katsoin että aihe olisi

ajankohtainen ja tarpeellinen.

Opinnäytetyöni tavoitteeksi määrittyi kansainvälisen vaihdon merkitys sosio-

nomiopiskelijoiden ammatilliselle kasvulle, sekä vaihdon aikana saadun ohja-

uksen merkitys ammatillisen kasvun kannalta. Työssäni käsittelemäni opiske-

lijoiden kokemukset keräsin kyselylomakkeella, jossa oli avoimia kysymyksiä.

Nämä kysymykset muotoilin sosionomeille määritettyjen ydinosaamisalueiden

kautta.

Teoriaosuudessa käsittelen ammattikorkeakoulun opintojen rakennetta ja ta-

voitteita sekä harjoittelun sijoittumista näihin rakenteisiin. Käsittelen myös yhä

lisääntyvää kansainvälisyyden merkitystä ammattikorkeakouluopinnoissa.

Opiskelijoiden ammatillinen kasvuprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät on teo-

riaosuuteni yhtenä teemana.

Olen jättänyt tekstistäni pois sosionomi nimikkeen yhteydessä virallisesti käy-

tettävän (AMK), koska se helpottaa tekstin luettavuutta. Olen myös muuttanut

eri lähteissä olleet maininnat opintoviikoista yhteneväisen käytännön vuoksi

opintopisteiksi.



4

2 AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN  RAKENTUMINEN

Ammattikorkeakouluopintojen perusajatuksena on antaa opetusta, joka perus-

tuu työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen (Ammatti-

korkeakoululaki 2003). Koulutuksen aikana opiskelija hankkii sekä teoreetti-

set tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta. Opinnot koos-

tuvat perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoitte-

lusta, opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä.  Opiskelija voi suorittaa osan

opinnoistaan ja/tai harjoittelustaan ulkomailla. Tutkinto suoritetaan pääsään-

töisesti 3,5 - 4,5 vuodessa. Ammattikorkeakouluopintojen tavoitteena on kou-

luttaa asiantuntijoita, jotka toimivat muuttuvassa yhteiskunnassa alansa

suunnittelu-, kehittämis-, neuvonta-, koulutus- ja esimiestehtävissä sekä yrit-

täjinä. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinto-opas 2006.)

Ammattikorkeakouluopinnoissa painotetaan ammatillisten, sosiaalisten ja eet-

tisten valmiuksien lisäksi tiedonhankkimis- ja viestintätaitojen sekä omien op-

pimisvalmiuksien kehittämistä. Oppimisen tavoitteena on kriittinen suhtautu-

minen hankittuun tietoon ja tiedon käyttö todellisissa ammatillisissa ongelmis-

sa. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi opiskelijan kehittyminen oma-

aloitteiseksi, yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi, itsenäiseksi ja luovaksi yksi-

löksi. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinto-opas 2006.)

 Ammattikorkeakouluasetuksen mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johta-

vien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijoille:

1) laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset

perusteet asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten

2) edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla

pysymiseen

3) valmiudet jatkuvaan koulutukseen
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4) riittävä viestintä- ja kielitaito

5) asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

(Ammattikorkeakouluasetus 7§, 16.6.2005/423)

Ammattikorkeakoulut tekevät kiinteää yhteistyötä alueen työ-, elinkeino- ja

kulttuurielämän sekä yhteisöjen kanssa. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden

pääsyn opiskelujensa aikana harjoittelun lisäksi osallistumaan monenlaisiin

yhteistyöprojekteihin ja kehittämishankkeisiin aidoissa työelämän tilanteissa

ja ympäristöissä. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinto-opas2006.)

2.1 Sosionomitutkinnon rakentuminen

Ammattikorkeaopinnoista annetun asetuksen (15.5.2003/352) mukaan am-

mattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina.

Koulutusohjelmat ovat ammattikorkeakoulun suunnittelemia ja järjestämiä

opintokokonaisuuksia, jotka suuntautuvat johonkin työelämän ammatillista

asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Sosi-

aalialan koulutusohjelmassa suoritettu sosionomin ammattikorkeakoulututkin-

to on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Sen suorittaminen kestää noin 3,5

vuotta. (Koulutus ja tutkimus vuonna 2003–2008.)

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutus rakentuu monitieteisesti. Opiskelussa

korostuvat teoreettisuus, käytännöllisyys sekä eettinen osaaminen. Opiskelun

keskeisinä tavoitteina ovat opiskelijan kyky analysoida yhteisöjen ja yhteis-

kunnallisten järjestelmien toimintaa, niiden mahdollisuuksia ja rajoituksia koh-

data yksilöllisiä tarpeita, rajoitteita ja kulttuurisia eroavuuksia. Valmiuksia tie-

toiseen ja reflektiiviseen asiantuntijuuteen rakennetaan koko koulutuksen

ajan. (Murto, Rautaniemi & Ylönen 2004.)

 Sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa varhaiskasvatuksen

ja sosiaalipedagogisen työn, erityiskasvatuksen ja vammaistyön sekä sosio-

kulttuurisen työn osaajia. Tätä asiakastyön, johtamisen ja kehittämisen asian-

tuntemusta voidaan käyttää erityisesti sosiaali- ja terveysalan mutta myös

kulttuuri- ja vapaa- ajan palveluissa sekä yritys- ja järjestötoiminnassa. Koulu-

tusohjelmasta valmistuu asiantuntijaksi varhaiskasvatukseen, lasten- ja nuor-
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tenhuoltoon sekä perhetyöhön tai erityiskasvatukseen ja vammaistyöhön tai

sosiokulttuuriseen työhön. Sosiokulttuuriseen työhön sisältyy opintoja van-

hus-, päihde- ja kriminaalihuoltotyöstä, monikulttuurisesta työstä sekä sosiaa-

liturvan ohjauksesta ja neuvonnasta. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun opin-

to-opas 2006.)

Sosionomin ammatillisena tehtävänä on tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaa-

lista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä (Jyväskylän ammattikorkeakoulun

koulutusesite 2003). Sosionomien asiantuntijuus nähdään muun muassa si-

ten, että se tarkoittaa kykyä kohdata asiakas ja kykyä tarkastella yksittäisen

asiakkaan tai asiakasryhmän arkielämän jatkuvuuteen, sosiaaliseen osalli-

suuteen ja toimintakykyyn liittyviä tarpeita jäsentäen niitä sekä yksilön että

yhteiskunnan tasolla (Korkeakoulujen arviointineuvosto 2003). Pohjola (2000)

määrittää sosionomeille sosiaalipalvelutyön tehtäväalueet (Pohjola 2000, 13–

14). Kivipellon (2002) mukaan taas sosionomien työssä painottuvat ennalta-

ehkäisevät, vahvistavat ja osallisuutta tukevat toiminnot (Kivipelto 2002, 91–

94).

Uusitalo (2005) tähdentää, että työelämässä suoritettavat ohjatut harjoittelut,

projektiopinnot ja työelämälähtöiset opinnäytetyöt ovat sosiaalialan opetuk-

sessa keskeisinä oppimisympäristöinä. Näiden tarkoituksena on edistää teo-

riaopintojen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Oppimisen kohteena pidetään

ensisijaisesti reaalitodellisuutta, eli sosiaalialaa ja sosiaalialan työtä. Opiske-

lussa tähdätään tutkivan ja kehittävän työotteen omaksumiseen sekä opiskeli-

jan motivoitumiseen sisällöllisesti. (Uusitalo 2005, 40.)

Sosiaalialan koulutusohjelmaan sisältyy harjoittelua 45 opintopistettä, jotka

voi suorittaa alan kotimaisissa tai kansainvälisissä julkisissa tai yksityisissä

toimintayksiköissä tai alan järjestöissä. Harjoittelu sisältää asiakastyön, joh-

tamisen sekä erilaisten moniammatillisten kehittämishankkeiden ja projektien

opintoja. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinto-opas 2006.)
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2.2 Sosionomin ydinosaamisalueet

Työelämässä vaaditaan monilla aloilla laaja-alaista osaamista, mutta sen rin-

nalla ammatissa ja työtehtävissä tarvitaan myös ydinosaamista. Tällä tarkoite-

taan ammatissa tarvittavien ydintietojen ja - taitojen riittävää hallintaa. (Räk-

köläinen & Uusitalo 2001, 20.) Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen ver-

kosto on strategiassaan linjannut sosionomin ammatilliset tehtäväalueet ydin-

osaamisen määrittelyn lähtökohdiksi. Nämä määritellyt sosionomien ydin-

osaamiset ja -taidot ovat seuraavat: sosiaalialan eettinen osaaminen, asia-

kastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, yhteiskunnal-

linen analyysitaito, reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen, yhteisölli-

nen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. (Sosiaalialan ammattikor-

keakoulutuksen verkosto 2006.)

Sosionomin ydinosaamiselle on tunnusomaista sen yhteiskuntasidonnaisuu-

desta johtuen kerroksisuus, kontekstuaalisuus ja monitahoisuus. Sosiaalialan

luonne ja tehtävä yhteiskunnassa sekä sosionomin ammatillisen työn sisältö,

konteksti ja menetelmät vaikuttavat ydinosaamisen sisällöllisiin ulottuvuuksiin.

Sosiaalialan perusluonteen ymmärtämiseksi tarvitaan yhteiskunnallista tietoi-

suutta sekä vaikuttamista. Sosionomin työn kenttänä ovat kasvun, arkielämän

ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä toimintajärjestelmän tunteminen

ja palvelujen kehittäminen. Työn tekemisen välineitä ovat tiedollinen ja eetti-

nen osaaminen sekä menetelmällinen osaaminen. Reflektointi-, vuorovaiku-

tus-, viestintä ja kanssakulkemisen taidot, työyhteisössä toimimisen, työn or-

ganisoimisen ja johtamisen sekä tutkimisen ja kehittämisen taidot ovat työssä

tarvittavia ydintaitoja. (Murto, Rautaniemi & Ylönen 2004.)
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3 KANSAINVÄLISYYDEN MERKITYS

AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISSA

Ammatillisen osaamisen rinnalle on kansainvälisen toiminnan lisääntyessä

yhä vahvemmin nousemassa tarve ymmärtää ja hyväksyä eri kulttuureissa ja

yhteiskunnallisissa olosuhteissa eläviä ihmisiä. Kansainvälistymisestä onkin

muodostunut merkittävä kouluttautumisen alue eri alojen ammattilaisille. Olli-

kainen ja Pajala (2000) tähdentävät kansainvälisen vaihdon olevan työnanta-

jien yhä enenemässä määrin etsimä avainkvalifikaatio. Kansainvälistymistä

pidetään merkkinä aktiivisuudesta, rohkeudesta, ennakkoluulottomuudesta ja

ulospäin suuntautuneisuudesta. Parhaimmillaan ulkomailla kerätään työllis-

tymisen kannalta tärkeää työkokemusta, tarkennetaan urasuunnitelmia tai

lavennetaan ammatillista profiilia varsinaisen koulutusammatin ulkopuolelle.

(Ollikainen & Pajala 2000, 51–52.)

3.1 Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen

Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tarkoituksena on antaa opiske-

lijoille valmiuksia toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja monikulttuuri-

sessa yhteiskunnassa. Koulutuksen kansainvälistymisen on tarkoitus turvata

opiskelijoille sellainen ammattitaito ja valmiudet, että he tulevat toimeen mo-

nikulttuurisessa ympäristössä ja sijoittuvat kansainvälistyville työmarkkinoille.

Kielitaito ja suvaitsevaisuus ovat olennaisia kansainvälistymisen valmiuksia.

Kansainvälistymisen avulla parannetaan koulutuksen ja elinkeinoelämän kil-

pailukykyä sekä varmistetaan kaikille opiskelijoille kansainvälistyvän työelä-

män ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan edellyttämät tiedot ja taidot. (Ope-

tushallituksen moniste 19/1998.)

Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosi-

na 2003–2008 ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tavoitteena on

edelleen kohottaa koulutuksen laatua sekä tehdä suomalaista koulutusta ja
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työelämää tunnetuksi. Kehittämissuunnitelman mukaisesti ammatillisen koulu-

tuksen kansainvälistymistä tuetaan kehittämällä opetussuunnitelmia ja ope-

tusta sekä edistämällä kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteisiin kuuluu myös

ulkomailla suoritettavien opiskelu- ja työssäoppimisjaksojen määrien lisäämi-

nen sekä niiden hyväksilukukäytäntöjen tehostaminen. Vastavuoroisen liikku-

vuuden mahdollistamiseksi edistetään vieraskielisen opetuksen tarjontaa ja

parannetaan suomalaisten ammatillisten tutkintojen kansainvälistä tunnetta-

vuutta. (Koulutus ja tutkimus vuosina 2003–2008.)

Ruohotie (2000) pitää yhtenä yleisiin työelämävalmiuksiin kuuluvista osa-

alueista monikulttuurista osaamista (Ruohotie 2000). Ammattikorkeakoulujen

opetussuunnitelmissa onkin kansainvälisyydestä ja monikulttuurisesta osaa-

misesta tullut yhä oleellisempi osa. Yksi ammattikorkeakoulujen toimiluvan

perusteista on ollut kansainvälinen yhteistyö ja sitä on tuettu opetusministeri-

ön myöntämillä kehittämisvaroilla. Työelämäyhteistyöhön panostaminen ja

erityisesti työelämän tarjoamiin kehittämishaasteisiin vastaaminen on yksi

ammattikorkeakoulujen päätavoitteista. (Koistinen 2003, 206.)

Suorittamalla osa opiskeluun kuuluvasta harjoittelusta vieraassa kulttuurissa,

voidaan yhdistää työelämäyhteistyö sekä monikulttuurisuuden ja kansainväli-

sen osaamisen kehittäminen. Kansainvälinen harjoittelu lisää opiskelijoiden

valmiuksia työskennellä oman alansa monikulttuurisissa ja kansainvälisissä

ympäristöissä sekä vahvistaa heidän kilpailukykyään työmarkkinoilla valmis-

tumisen jälkeen. Harjoittelujakso vieraassa kulttuurissa voi parhaimmillaan

tarjota opiskelijoille opetussuunnitelman perustavoitteiden mukaisten oppimis-

tulosten lisäksi mahdollisuuden itsenäistyä ja kokeilla ammatillisen osaamisen

rajoja, vahvistaa kielitaitoa autenttisissa ammatillisissa tilanteissa, kehittää

päätöksentekotaidon valmiuksia ja tutustua uuteen kulttuuriin ja sen eri ilme-

nemismuotoihin. (Koistinen 2003, 206.)
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3.2 Kansainvälisyys Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulun eri koulutusalat painottavat kansainvälistä toimintaansa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisen kansainvälisyysstrategian pohjalta

omat erityisosaamisalueensa huomioiden. Tavoitteena on kehittää niin opis-

kelijoiden kuin henkilöstönkin kansainvälisiä valmiuksia. Kansainvälisyys on-

kin osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun jokapäiväistä toimintaa. Jyväskylän

ammattikorkeakoululla on tarjota opiskelijoilleen monipuolisia kieli ja monikult-

tuurisuusopintoja. Tutkintoon kuuluvista opinnoista osan voi suorittaa ulko-

mailla opiskelun tai harjoittelun merkeissä. Vuosittain 250 - 400 opiskelijaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla.

Vuonna 2005 harjoittelun ulkomailla suoritti 137 opiskelijaa. (Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun opinto-opas 2006.)

Ulkomaanjakso suunnitellaan etukäteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti

vastuuopettajan kanssa. Opiskelu ulkomailla voi tarkoittaa opintojaksoille

osallistumista ja niiden suorittamista paikallisten käytänteiden mukaisesti

esimerkiksi tenttimällä. Se voi myös tarkoittaa opintoihin kuuluvaa pakollista

harjoittelua tai ennalta sovitun projektityön tekemistä. Myös opinnäytetyön

tekeminen ulkomailla aineiston keruineen ja analysointeineen on mahdollista.

Opintojen suorittamisesta ulkomailla sovitaan oman koulutusohjelman koulu-

tuspäällikön kanssa. Suositeltava ajankohta ulkomailla suoritettaville opinnoil-

le on tutkinnon keskivaiheilla mutta se voi myös vaihdella eri koulutusohjel-

missa. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinto-opas 2006.)

3.3 Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman

kansainvälisen vaihdon käytänteitä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjoamista kansainvälisistä opiskelu- ja har-

joittelupaikoista ilmoitetaan sähköpostitse, koulutusalan ilmoitustaululla, info-

tilaisuuksissa sekä opinto-oppaassa. Ammattikorkeakoulun tarjoamista opis-

kelijavaihtopaikoista järjestetään avoin haku. Hakuohjeita saa kansainvälisten

asioiden koordinaattorilta. Ulkomaisen opiskelu- sekä harjoittelupaikan voi
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hankkia myös itse. Opintojen suorittamisesta ulkomailla on kaikissa tapauk-

sissa ehdottomasti sovittava oman koulutusohjelman koulutuspäällikön kans-

sa.

Kansainväliseen vaihtoon haetaan verkossa olevalla hakukaavakkeella. Kv-

koordinaattori ilmoittaa yleisesti milloin hakulomakkeet tulee jättää käsiteltä-

väksi. Valintakriteereinä kansainväliseen vaihtoon ovat muun muassa missä

vaiheessa opintoja on hakemassa vaihtoon, menestyminen opinnoissa, onko

lähdössä ensimmäistä kertaa sekä oma aktiivisuus ja kiinnostus vaihtoa koh-

taan.

Valituksi tulevien tulee mahdollisimman pian selvittää kaikki mahdolliset väy-

lät saada taloudellista tukea kansainvälisen vaihdon ajalle. Opiskelijat voivat

saada ulkomailla ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvaa opiskelua ja harjoit-

telua varten opintotukea sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisia stipendi-

muotoisia rahoituksia, esimerkiksi EU-apurahaa ja ammattikorkeakoulun

avustusta. Jokaisen ulkomaille lähtöä suunnittelevan opiskelijan on kuitenkin

varauduttava myös itse rahoittamaan ulkomaanjaksoaan. Ammattikorkeakou-

lun avustusta myönnettäessä ovat etusijalla ne opiskelijat, jotka lähtevät ul-

komaille ensimmäistä kertaa Jyväskylän ammattikorkeakoulunopiskelijoina.

Kansainväliseen vaihtoon lähtevät opiskelijat sopivat ohjaavan opettajansa

kanssa, mitä opintoja he suorittavat ulkomailla ollessaan. Näistä tehdään kir-

jallinen sopimus, jonka koulutuspäällikkö hyväksyy. Harjoittelua varten opis-

kelija tekee itselleen tavoitteet ja kirjoitaa raportin kuten kotimaassakin harjoit-

telua suoritettaessa. Opiskelijan suorittaessa teoriaopintoja korvaavuudet

suunnitellaan tapauskohtaisesti. Vaihdon aikana kv- koordinaattorille lähete-

tään väliraportti vaihdon etenemisestä. Ohjaavaan opettajaan / opettajiin ol-

laan pääsääntöisesti yhteydessä sähköpostitse.
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4 HARJOITTELU  AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Ammattikorkeakoululaissa ja -asetuksessa (2003/351 & 2003/352) käytetään

termiä ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Harjoittelun laajuus vaihtelee am-

mattikorkeakoulututkinnosta riippuen 30–120 opintopistettä ja sen vahvistaa

opetusministeriö koulutusohjelmapäätösten yhteydessä. (Kaartinen-

Koutaniemi 2001, 15.) Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohja-

tusti erityisesti koulutusohjelman ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman

kannalta keskeisiin työ- ja kehittämistehtäviin sekä tietojen ja taitojen sovel-

tamiseen työelämässä. Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja opiskelijan oh-

jauksen järjestäminen ovat laadukkaan harjoittelun perusedellytyksiä. (Asetus

2003/352; 7§.)

Ammattikorkeakoulussa harjoittelu on osa opiskelijoiden ammatillisia opintoja,

jolloin harjoittelujakson oppimistavoitteiden ja työtehtävien tulee liittyä opiske-

lijan ammatillisiin opintoihin ja suuntautumisopintoihin. Tavoitteena on teo-

reettisen ja käytännöllisen asiantuntijuuden yhdistäminen. (Vesterinen 2002,

13–14, Helakorpi 1998,8.) Uusitalo (2005) korostaa harjoitteluiden tehtävien

ja tavoitteiden asettamista opiskelijan oppimisprosessin ja ammatillisen kehit-

tymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti ja ammattiopintojen tavoite

huomioon ottamalla (Uusitalo 2005, 65). Jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin,

on oppilaitosten, yritysten ja opiskelijan oltava aktiivisessa vuorovaikutussuh-

teessa keskenään (Ovaskainen & Ritsilä 2000, 13).

Useimmissa koulutusohjelmissa eri harjoitteluiden tehtävät ja tavoite on jä-

sennetty opiskelijan oppimisprosessin ja ammatillisen kehittymisen näkökul-

mista tarkoituksenmukaisesti ja ammattiopintojen tavoite huomioon ottamalla

(kuvio 1) (Uusitalo 2005, 65).
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Kuvio 1. Harjoittelun jäsentyminen osaksi ammattikorkeakouluopintoja (mu-

kailtu Kaartinen-Koutaniemeä 2001) Uusitalo (2005, 66)

Kuviossa 1 Uusitalo (2005) kuvaa ammattikorkeakoulun harjoittelun oppimis-

prosessia kolmivaiheisena tapahtumana. Hän katsoo tietyn tyyppisen oppi-

misprosessin liittyvän tietyn vaiheen tutkintotavoitteisiin sekä niihin liittyviin

teoriaopintoihin. Oppimismenetelmän tulisi edetä kokonaisuuden hahmotta-

misesta ja organisaation toimintaan perehtymisestä kohti kehittävää ja tutki-

vaa työotetta. (Uusitalo 2005, 66.) Kauppi (2002) katsoo myös, että opiskelija

erilaisten kehittämistehtävien avulla oppii työn kehittämisen valmiuksia ja -

taitoja (Kauppi 2002).

Harjoittelun tulee olla tavoitteellista, ohjattua sekä arvioitua opiskelua. Työ-

paikalla oppiminen on etukäteen suunniteltua toimintaa, jonka sisältöä opetta-

jat, työpaikkaohjaaja sekä opiskelija tarvittaessa yhdessä tarkastelevat ja

muuttavat (Kaulio, Kostiainen, Mononen & Ojala 2001, 6). Harjoittelujaksojen

tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän monipuolisia. Opiskelijan tieto-

jen ja taitojen karttuessa työssäoppimisjaksojen tulee olla mahdollisimman

pitkiä, jotta opiskelija saa tilaisuuden oppia kokonaisuuksia ja pystyy otta-

maan vastuuta työtehtävistään. (Opetushallitus 2000.)

Harjoittelua varten järjestetty ympäristö sisältää seuraavia elementtejä: ope-

tussuunnitelman perusteiden mukaiset tavoitteet, henkilökohtaisen opetus-

suunnitelman, itsearviointia ohjaavat toimenpiteet ja apuvälineet, vaihtelevat

työtehtävät, nimetyn työpaikkaohjaajan sekä vuorovaikutusmahdollisuudet.

Oppilaitoksessa järjestetyt lähiopetusjaksot ohjaavat, kokoavat ja syventävät

harjoittelupaikoissa toteutunutta oppimista. (Lasonen 2001, 30.)
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Harjoittelupaikaksi soveltuu asetuksen mukaan vain sellainen työpaikka, jolla

on käytettävissä opetussuunnitelman perusteiden mukaisen koulutuksen

kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö

sekä ammattitaidoiltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää hen-

kilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi.

(Opetushallitus.)

Vesterinen (2003) katsoo, että jokainen harjoittelujakso voidaan jäsentää al-

kuvaiheeseen, keskivaiheeseen ja loppuvaiheeseen (kuvio 2).

Kuvio 2. Oppimisen vaiheet ammatillisessa harjoittelussa Vesterisen (2003, 7)

mukaan

Jokaisella vaiheella on oma tehtävänsä opiskelijan oppimisprosessin kannal-

ta. Vesterinen pitää harjoittelun alkuvaiheen tehtävänä motivaation ja tahtoti-

lan synnyttämistä. Motivaatio ja kiinnostus syntyvät mieluisan työn avulla.

Keskivaiheessa harjoittelua oppimisessa on olennaista työpaikan sosiaalisten

resurssien hyödyntäminen. Opitun siirto ja soveltaminen muihin yhteyksiin ja

tilanteisiin on olennainen osa harjoittelun loppuvaihetta. (Vesterinen 2003, 7.)

Harjoittelukäytännöt vaihtelevat toteutukseltaan ja laadultaan ammattikorkea-

kouluissa ja myös yksittäisen ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmissa.

Vesterinen (2002a) kritisoikin ammattikorkeakoulujen varsin vähäistä panos-

tusta harjoittelun ja sen käytäntöjen kehittämiseen, vaikka harjoittelu on laa-

juudeltaan koulutusalasta riippuen vähintään 30 opintopistettä ja näin se

muodostaa huomattavan osan tutkinnosta. Vesterinen (2002a) toteaa myös

nykyisten käytänteiden edistävän huonosti opiskelijan oppimista ja ammatilli-

sen osaamisen kehittymistä. Harjoittelua pidetään itsestäänselvyytenä ja sen
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oletetaan toimivan ‘automaattisesti’. Väitöskirjassaan ammattikorkeakoulujen

ammatillisesta harjoittelusta Vesterinen (2002a) on todennut sekä opiskelijoi-

den että opettajien mieltävän harjoittelut enemmänkin työkokemuksen hank-

kimiseksi kuin opiskelujaksoiksi. (Vesterinen 2002a, 17)

4.1 Harjoittelu sosiaalialan koulutusohjelmassa

Sosionomi tutkinnossa harjoittelua on 45 opintopistettä. Sosiaalialan koulu-

tusohjelman harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti työ-

elämään sekä sosiaalialan keskeisiin työtehtäviin ja - menetelmiin. Harjoitte-

lussa opiskelija osallistuu aitoon asiakastyöhön, jossa hänellä on mahdolli-

suus oppimiensa tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä. (Uusitalo

2005, 67.) Harjoittelujen yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös teorian ja käy-

tännön yhteyksien ymmärtäminen (Hakonen 2000, 47).

Harjoittelu on tavoitteellista toimintaa, jonka muoto vaihtelee opintojen eri vai-

heessa. Harjoittelut auttavat opiskelijaa myös saamaan perusteita mm. valin-

naisten ja syventävien opintojen valinnalle sekä opinnäytetyön aiheelle. Har-

joittelun ohjaajina toimivat opettajat oman koulutusalansa resursoimana, ja

opiskelija laatii harjoittelusta kirjallisen raportin. Käytännön osaamistaan opis-

kelija syventää suuntautumisopintojen vaiheessa, mihin voi liittyä työelämä-

lähtöisesti painottuva opinnäytetyö. Harjoittelupaikkoina ovat sosiaalialan ko-

timaiset ja kansainväliset, julkiset ja yksityiset toimintayksiköt ja alan järjestöt.

Harjoitteluun sisältyy asiakastyön, johtamisen sekä erilaisten moniammatillis-

ten kehittämishankkeiden ja projektien opintoja. (Hakonen 2000, 47)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali-alan koulutusohjelmassa opiskele-

ville asiakastyön orientoiva harjoittelu, laajuudeltaan 7,5 opintopistettä, on

pakollinen. Sen voi suorittaa sosiaalialan eri toiminta-alueilla. Orientoiva har-

joittelu on perehtymistä, seuraamista ja ohjaajan työparina toimimista sosiaa-

lialan käytännöissä. Enemmän vastuuta ja mahdollisuuksia työskennellä itse-

näisesti opiskelija saa ammatillisen osaamisensa kehityttyä.(Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun opinto-opas 2006.) Opiskelijat menevät ensimmäiselle har-



16

joittelujaksolle jo toisella lukukaudella. Useimmissa muissa ammattikorkea-

koulututkinnoissa harjoittelu tapahtuu usein ajallisesti opiskelijan opintojen

loppuvaiheessa (Vesterinen, 2002, 12).

Suuntautumisopinnoissa on 25,5 opintopistettä asiakastyöhön suuntaavaa

harjoittelua. Pakollisen harjoittelun lisäksi opiskelija voi suuntautua omien

valintojensa mukaan suuntautumisopintojen sisällä. Hallinto- ja esimiestehtä-

vien harjoittelut, laajuudeltaan 12 opintopistettä, sijoittuu kunkin suuntautu-

misvaihtoehdon opintojen loppuvaiheeseen. (Jyväskylän ammattikorkeakou-

lun opinto-opas 2006.) Harjoittelu pyritään kytkemään ajallisesti, sisällöllisesti

ja metodisesti teoriaopetukseen (Hakonen 2000, 48).

Uusitalo (2005) toteaa Evers, Rush & Bedrown (1998) tutkimuksen mukaan,

että työpaikan oppimisympäristöt muodostavat suotuisan ympäristön myös ns.

henkilökohtaisten taitojen oppimiselle. Harjoittelu on vähitellen etenevä oppi-

mistapahtuma, jossa ammattialaan liittyvät tiedot, taidot ja asenteet pyritään

liittämään käytäntöön. Näin harjoittelu on tärkeä osa opiskelijan henkilökoh-

taista oppimisprosessia. (Uusitalo 2005, 67.)

Vesterinen (2003, 12) kuvaa oppimisen vaiheita harjoittelussa seuraavasti

(kuvio 3):

Kuvio 3. Oppimisen vaiheet harjoittelussa Vesterisen (2003,12) mukaan

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen opiskelijoille on tehty vuonna 2003

valtakunnallinen barometri. Kyselyyn vastanneista 50,07 % oli sitä mieltä, että

harjoittelut tukevat erittäin hyvin muita opintoja (vrt. Vesterinen). Vastaajista
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45,09 % katsoi, että harjoittelua on riittävästi, jokseenkin samaa mieltä oli

36,93 % ja jokseenkin eri mieltä vain 10,10 %. Kyselyyn vastasi kaikkiaan

1446 sosiaalialan ammattikorkeakouluopiskelijaa. (http://metrics.mogul.fi/ ad-

min/ tulokset)

4.2 Harjoittelu ulkomailla

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus suorittaa harjoit-

telujakso tai osa siitä ulkomailla, jos se vastaa opetussuunnitelman tavoitteita

ja siitä on etukäteen sovittu (Opetushallitus 2000). Harjoittelujaksot pyritään

järjestämään samojen periaatteiden mukaan kuin kotimaassakin. Useat selvi-

tykset osoittavat, että Suomen ulkopuolelle tapahtuva harjoittelu tuo monia

hyötyjä ja on näin ollen perusteltua (Opetushallitus).

Ulkomaille suuntautuneilla harjoittelujaksoilla on positiivisia vaikutuksia. Ul-

komailla suoritetun harjoittelun katsotaan heijastavan opiskelijan kypsyyttä,

kohottavan itseluottamusta, avartavan näkemyksiä alasta ja lisäävän kunni-

anhimoa. Se antaa myös mahdollisuuden kehittää henkilökohtaista osaamista

ja kielitaitoa, lisätä kykyä työskennellä monikulttuurisissa tiimeissä sekä pa-

rantaa kommunikaatiotaitoja. Työnantajat arvostavat hakijoiden kokemuksia

usein vaativissakin olosuhteissa ja näin kansainvälinen harjoittelu voi edistää

työnsaantimahdollisuuksia. (Opetushallitus.)

Perusteellisen ohjauksen ja neuvonnan merkitys korostuu ulkomaisessa har-

joittelupaikassa. Opiskelijalla tulee olla vastaanottavassa harjoittelupaikassa

nimetty ohjaaja, joka ohjaa ja valvoo opiskelijaa koko harjoittelun ajan. Myös

oppilaitos nimeää ulkomaan työssäoppimisjaksosta vastuussa olevan opetta-

jan. Perehdytys ulkomaan jaksolle on erityisen merkittävää ja vastuuhenkilön

rooli on hyvin tärkeä keskusteluissa ennen lähtöä. Viimeistään harjoittelun

myötä tulee todeksi se tosiasia, että opiskelijan tulee olla oman oppimisensa

asiantuntija. Opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta, vastuun kantamista ja

itsearviointia. (Räkköläinen 2001, 66.) Nämä vaatimukset korostuvat erityi-

sesti lähdettäessä kansainväliseen vaihtoon. Itsetuntemus ja oman kulttuurin

http://metrics.mogul.fi/
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tuntemus ovat keskeinen lähtökohta, jonka päälle kansainvälistä osaamista

voidaan rakentaa. (Honkimäki 1999, 38).

Kealy (1990) on määritellyt yleisiä relevantteja seikkoja ulkomailla työskente-

lemisen onnistumiselle. Näitä samoja seikkoja voitaneen pitää merkityksellisi-

nä myös ulkomailla teoriaopintoja tai harjoittelua suorittavalle opiskelijalle.

Tärkeitä ominaisuuksia ovat hänen mukaansa vuorovaikutustaidot kuten jous-

tavuus, kunnioitus, kuuntelutaidot, ihmisten kohtaamisen taidot, rauhallisuus

ja itsesäätely sekä kulttuurinen sensitiivisyys. Kealy mainitsee myös vahvan

identiteetin merkityksen. Aloitteellisuus, suoruus, itseluottamus ja kyky puo-

lustaa itseä ovat identiteetin tärkeitä ominaisuuksia. Realistiset ennakko-

odotukset tulevaa kohtaan helpottavat sopeutumista uuteen tilanteeseen ja

kulttuuriin. Hän tiivistää, että kriittiset tekijät työntekijän ulkomaan komennuk-

sen onnistumiselle ovat henkilön persoonallisuuden piirteet ja asenne. (Kealy

1990, 23.)

Samansuuntaisiin tuloksiin ovat päätyneet Kijsik, Salo-Lee ja Vasko (1998)

tutkimuksissaan työntekijöiden sopeutumisesta vieraaseen kulttuuriin. Heidän

mukaansa työntekijän on tärkeää tietää mahdollisimman paljon maan histori-

asta, poliittisesta tilanteesta, kansasta ja organisaatioista, joiden kanssa ol-

laan tekemisissä. Kielitaito, hyvät sosiaaliset taidot sekä stressinsietokyky

ovat tärkeitä ominaisuuksia. Lisäksi on tärkeää ymmärtää erilaisia tapoja aja-

tella ja ilmaista ideoita, sekä osata muokata käyttäytymistään kulttuurisesti

sopivasti ja tilanteen mukaisesti. (Kijsik, Salo-Lee ja Vasko 1998, 122.) Myös

näiden tutkimusten korostamia seikkoja voidaan pitää tärkeinä ulkomailla suo-

ritetun opiskelun tai harjoittelun onnistumisen kannalta. Toisaalta opiskelijat

ovat ulkomailla myös opiskelemassa kyseisiä asioita.

4.2.1 Uuteen kulttuuriin sopeutuminen

Kulttuurisen sopeutumisen prosessia on kuvattu usein nelivaiheisena. Sopeu-

tumisprosessi alkaa euforialla, kuherruskuukautena ja ilona uuden kulttuurin

tuomasta jännityksestä. Toinen vaihe, sokkivaihe alkaa arkielämän alettua
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uudessa ympäristössä. Sokkivaiheeseen liittyy kielteisiä tuntemuksia ja koti-

ikävää. Kolmas vaihe on uuteen kulttuuriin sopeutumista, joka alkaa vieraili-

jan omaksuttua joitakin paikallisia arvoja, saadessa enemmän itseluottamusta

ja liittyessä uuteen sosiaaliseen verkostoon. Neljäntenä vaiheena on lopulta

saavutettava vakiintunut mielentila ja sopeutuminen tavalla, jossa uusi ja

vanha kulttuuri nähdään realistisesti. (Katso esim. Alitolppa-Niitamo 1994;

Hofstede 1993; Kim 1994.)

Kulttuurisokki on vakiintunut käsitteeksi, jolla on viitattu laajaan kulttuurisen

sopeutumisen ilmiöiden kenttään, jonka voidaan ajatella kattavan lähes mitä

tahansa liikematkailijan kokemasta jetlagista pakolaisen ja siirtolaisen kulttuu-

risiin tai sosiaalisiin sopeutumisvaikeuksíin. Kulttuurisokki- termiä käytettäes-

sä olisi kuitenkin syytä muistaa, ettei kaikki sopeutuminen ole sävyltään nega-

tiivista eikä shokeeraavaa. (Kupiainen 1994, 46.) Kulttuurisokki ei viimeai-

kaisten tutkimusten mukaan ole merkki epäonnistumisesta, pikemminkin

päinvastoin. Nykyään kulttuurisokki nähdään arvokkaana oppimiskokemuk-

sena ja mahdollisuutena henkilökohtaiseen kasvuun (Kijsik, Salo-Lee & Vas-

ko 1998, 119). Myös Kim (1994) pitää kulttuuriin sopeutumista oppimispro-

sessina, jossa stressi on tärkeä sysäys sopeutumiselle ja sitä kautta kasvami-

selle (Kim, 1994).

Kotimaahan palaavat kokevat vielä käänteisen kulttuurisokin palatessaan en-

tiseen tuttuun ympäristöön ja huomatessaan etteivät enää tunne kuuluvansa

sinne. Joskus paluusokki on jopa vahvempi kuin uuteen maahan muutettaes-

sa koettu: ulkomaille lähtijä osaa odottaa vaivoja ja uusia haasteita, mutta

kotiin palaaja ei ehkä osaa odottaa paluussaan ongelmia. Usein palaaja ko-

kee sopeutumisvaikeuksia, koska on itse muuttunut matkoillaan paljon, eikä

oikein pysty itsekään selittämään miten. Paluusokkia voimistaa vielä se, että

palaajaa ei kohdella kotimaassa kulttuurisena tulokkaana, vaan hänen odote-

taan sopeutuvan nopeasti, jopa muutamassa tunnissa takaisin omaan kulttuu-

riinsa. (Kupiainen 1994, 50.)

Kealy (1990) tähdentää kulttuurisokin ottamista haasteena ja mahdollisuutena

persoonalliseen kasvuun. Hän jatkaa, että aidon yhteyden luominen vieraa-
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seen kulttuuriin on aina uhka omalle identiteetille, mutta tämä uhka tulisi

kääntää tilaisuudeksi oppia uusia asioita omasta itsestään. (Kealy 1990.)

4.2.2 Kulttuurienvälinen kompetenssi

Harjoittelun suorittaminen ulkomailla asettaa suuret vaatimukset kansainväli-

selle osaamiselle. Uuteen kulttuuriin liittyvän sopeutumisen lisäksi jokapäiväi-

nen työ ja toiminta edellyttävät ainakin osittaista omien työskentely- ja viestin-

tätyylien mukauttamista toisen kulttuurin toimintatapaan sopivaksi. Tätä so-

vellettua osaamista kutsutaan kulttuurienväliseksi kompetenssiksi. Kyseessä

on kokonaisvaltainen itsensä kehittäminen. (Honkimäki 1999, 36.)

Paigen (1993) mukaan seuraavat tekijät ovat yhteydessä kulttuurienväliseen

kompetenssiin:

• Tiedot kohdekulttuurista

• Henkilökohtaiset ominaisuudet: avoimuus, joustavuus, epävarmuuden sie-

tokyky

• Käyttäytyminen/toiminta: viestintä, yhteistyökyky

• Itsetuntemus, erityisesti omien arvojen ja uskomuksien tunnistaminen

• Tekniset taidot, kyky toteuttaa omaa tehtävää uudessa ympäristössä

• Tilannetekijät, kuten kohdemaan poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset

olosuhteet, asenteet ulkomaalaisia kohtaan jne.

Paige (1993, 171)

4.2.3 Kulttuurienvälisen kompetenssin kehittäminen

Kulttuurienvälisen kompetenssin tietoinen ja tuettu kehittäminen on oppilai-

toksissa haaste. Perehdytys on perinteisesti rajoittunut lähtövalmennukseen,

joka sisältää useimmiten tietoa kohdemaan kulttuurista ja työskentelyolosuh-

teista. Honkimäki (1999) tähdentää tukea tarvittavan kuitenkin ennen kaikkea

paikan päällä, sillä konkreettiset kokemukset herättävät kysymyksiä. Vasta
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työskentely ulkomailla luo tietoisuuden niistä vaatimuksista ja kehittymiskoh-

teista, joita uusi ympäristö asettaa. (Honkimäki 1999, 40.)

Haastavat, ristiriitaiset sekä totutusta tavasta erilaiset kokemukset ulkomailla

voivat saada aikaan kulttuurienvälisen oppimisprosessin. Lähtökohtana tässä

ovat oman ja vieraan kulttuurin aktiivinen tiedostaminen ja analysointi. Tällai-

set kriittiset tilanteet ovat usein hyvin tunnevaltaisia kokemuksia. Sen ehkäi-

semiseksi ettei tällaisesta tilanteesta muodostu tunteella rakennettu pysy-

vämpi asenne tai toimintatapa, on tärkeää etsiä tilanteelle ja omille tuntemuk-

sille objektiivisempi selitys ja näkökulma. (Honkimäki 1999, 41–42.)

Kulttuurienvälisen kompetenssin kehittymisessä kokemuksellisen oppimisen

malli ei sellaisenaan riitä, sillä kokemusoppimisen tulisi sisältää tavoitteellista

oppimista, ei vain satunnaisten kokemusten analysointia. Tällaiseen tavoit-

teelliseen kokemukselliseen oppimiseen liittyy oleellisesti myös ohjaus. On

erittäin tärkeää, että opiskelija voi ulkomailla ollessaan keskustella ja analy-

soida kokemuksiaan ja niiden herättämiä tunteita ohjaajansa kanssa. Näin

opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa omaa näkökulmaansa ja muodostaa

objektiivisempi kuva kokemuksistaan. (Honkimäki 1999, 43.)

5 AMMATILLINEN KASVUPROSESSI

Ammatillisella kasvulla tarkoitetaan Uusitalon (2005) mukaan arkiajattelussa

yksilön valmiuksien ja erilaisten ammatillisten taipumusten ja pyrkimysten ke-

hittymistä ja muuntumista. Omaehtoinen halu oppia ja kehittyä luo pohjan

ammatilliselle kasvulle. Se perustuu myös jatkuvan elinikäisen oppimisen ide-

alle. Suurin osa ammatillisesta kasvusta on työtilanteisiin sidoksissa olevaa

oppimista, jossa keskeistä on yksilön ja hänen toimintaympäristönsä välinen

vuorovaikutus, ennen muuta sen sisältö ja laatu. Muodollinen koulutus sekä

täydennyskoulutus antavat pohjan ammatilliselle kasvulle ja työssä oppimisel-
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le. (Uusitalo 2005, 55.) Vaativaan ihmissuhdetyöhön kasvaminen on paitsi

ammatillisten valmiuksien, tietojen ja taitojen karttumista myös aina ihmisenä

kasvamista (Laine, Ruishalme, Salervo, Siven & Välimäki 2004, 217).

Räsänen (1994) määrittää ammatillisen kasvun elinikäiseksi kasvuprosessik-

si. Prosessi alkaa kun ihminen joutuu ensimmäistä kertaa tekemisiin ammatil-

lisen koulutuksen tai työn kanssa. Ammatillisessa kasvuprosessissa alku on

kaikista merkittävin vaihe ja sen takia oppijan tulisi saada mahdollisimman

varhain ammattitaitoista ohjausta ja tukea omien valintojensa perustaksi. Ih-

minen tarvitsee oman ammatillisen kasvun kehittymiselle teknistaidollisia ky-

kyjä, arviointi- ja suunnittelukykyjä, sosiaalisia taitoja sekä ennen muuta kas-

vua tukevan ympäristön. (Räsänen 1994, 12.)

5.1 Opiskelijan ammatillinen kasvuprosessi

Laine, Ruishalme, Salervo, Siven & Välimäki (2004, 220 - 223) käsittelevät

norjalaisen tutkija Kari Killen Heapin teoriaa opiskelijan ammatillisesta kas-

vusta teoksessaan Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. Heap (1979) koros-

taa työssä oppimisen merkitystä opiskelijoiden ammatillisessa kasvussa. Hä-

nen mukaansa opiskelijan oppiminen ja kasvaminen kohti ammatillisuutta

etenee viiden vaiheen kautta:

1. itsekeskeisyyden vaihe

2. vajoa tai ui - vaihe

3. vaihe, jossa tilanteet ymmärretään, mutta ei vielä osata toimia ymmärryk-

sen mukaan

4. vaihe, jossa saavutetaan kyky ymmärtää ja toimia ymmärryksen mukaan

5. vaihe, jossa omaa ammattitaitoa kyetään välittämään toisille.

( Heap 1979 teoksessa Laine ym. 2004, 220.)

Heapin (1979) mukaan opiskelija yltää harvoin koulutuksen aikana kolmatta

vaihetta pitemmälle. Aina uuteen tilanteeseen tai ympäristöön joutuessaan,

esimerkiksi harjoitteluissa, opiskelija aloittaa tavallaan alusta, ensimmäisestä

vaiheesta. Mitä enemmän opiskelija kohtaa uusia tilanteita, sitä nopeammin
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hän kykenee siirtymään vaiheeseen kolme, joka on hedelmällinen vaihe am-

matilliselle kasvulle ja kehitykselle.

Mutka ja Rousi (1994) jakavat ammatillisen kehittymisen kolmeen vaihee-

seen: oppimaan oppimiseen, kehittymään oppimiseen ja kehittämään oppimi-

seen.

Oppimaan oppimisen vaihe on orientoiva vaihe, jolloin opiskelija harjaantuu

havainnoimaan omaa ajatteluaan sekä toimintansa perusteita ja ilmenemis-

muotoja. Tällöin hän tarkistaa myös oppimiskäsitystään. Nämä aikaansaavat

prosessin, johon opiskelija tarvitsee tukea ja kannustusta. Erilaisten ryhmä-

keskustelujen, dialogien ja kirjoittamisen avulla opiskelija voi kehittää koko-

naisnäkemystään, joka johtaa omien tietojen ja käsitysten riittämättömyyden

havaitsemiseen, mikä taas synnyttää tarpeen oppimiselle ja oppimiseen sitou-

tumiselle. (Mutka & Rousi 1994, 38–41.)

Kehittymään oppimisen, eli harjoittavassa vaiheessa opiskelija oppii arvioi-

maan toimintaansa, ajatteluaan ja ymmärrystään. Hän alkaa hahmottaa am-

matissa toimimisen edellytyksiä ja pystyy vertaamaan omien toimintatapojen

ja näkemysten riittävyyttä. Opiskelija pyrkii hankkimaan mahdollisimman pal-

jon tietoa eri aiheista, jolloin hän tarvitsee aikaa paneutuakseen näihin mie-

lenkiinnon kohteisiinsa. Teoreettisen tiedon käytännöllisen merkityksen tulisi

avautua opiskelijalle, jotta hän voi löytää itselleen teorian tai teorioita, jotka

auttavat häntä orientoitumaan käytännön toimintaan. (Mutka & Rousi 1994,

38–41.)

Kehittämään oppimisen, eli syventävästä vaiheesta voi käyttää myös kriittisen

tietoisuuden vaiheen nimeä. Opiskelijalle selkenee käsitys itsestä työntekijä-

nä ja hän alkaa arvioida itseään kriittisesti. Opiskelija pyrkii kehittämään tie-

toa, jonka avulla hän voi saada aikaan käytännön muutoksia. Ammatillisen

kasvun turvaaminen tähän syventävään vaiheeseen saakka on koko ammatil-

lisen koulutuksen etu, koska silloin ammattiin oppija pystyy oman näkemyk-

sensä kautta saavuttamaan yhteisölliset valmiudet ja ottamaan vastuuta työ-
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yhteisön sekä koko yhteiskunnan kehittämisestä. (Mutka & Rousi 1994, 38–

41.)

5.2 Ammatillinen kasvu ja reflektio

Reflektio on ammatillisen kasvun keskeinen elementti, joka vahvistaa synty-

vää ammatti-identiteettiä. Työhön kohdistuvaa reflektiivistä suhtautumista

voidaan pitää jopa ammatillisen pätevyyden keskeisenä määreenä. Reflektio

on omakohtaisten kokemusten järkeistämistä edellyttäen jatkuvaa ihmisenä

kehittymistä. Pohtiessaan omaa arvoperustaansa, muuttuu oppijan sisäinen

tietoisuus synnyttäen omakohtaisen kokemuksen opittavaan asiaan. Tällöin

hänen kykynsä tarkastella tilanteita kokonaisvaltaisesti kehittyy ja synnyttää

uudenlaisen oppimisstrategian. (Ojanen 2001, 80–82.) Myös Ruohotie (2000)

tähdentää itseä koskevan tiedon lisääntymisen merkitystä omalle kasvulle ja

kehitykselle, ja sitä kautta ammatilliselle kasvulle (Ruohotie 2000, 63).

Opiskelija on valmis reflektioon vasta, kun hän hyväksyy sen merkityksen.

Opittuaan reflektoimaan omaa toimintaansa, opiskelija pystyy luopumaan ru-

tiineista ja auktoriteettisidonnaisuudesta, jotka molemmat ovat yleensä amma-

tillisen kehittymisen esteitä. Kun hän lakkaa uskomasta siihen, että tieto on

hänen ulkopuolellaan ja huomaa oman asiantuntemuksensa ja kokemuksensa

merkityksen, tapahtuu oppiminen, joka muuttaa käyttäytymisen, toiminnan.

(Ojanen 2001, 71.)

Reflektion avulla oppija voi tarkastella omaa toimintaansa uudelta kannalta,

jolloin hän:

• Ajattelee tietoisesti, mikä mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen syntymi-

sen sekä omien uskomusten ja teorian yhdistämisen

• Tarkastelee uskomustensa perusteita ja voi löytää oman käyttöteoriansa

• Syvällisen itsetuntemuksen avulla yrittää löytää omien kokemusten pohjal-

ta syntyneiden merkitysten avulla omaa tietoa ja omia käsityksiä

• Selittää itselleen omaa intuitiivista ymmärrystään muuttaen sitä tiedosta-

mattomasta tietoiseen
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(Ojanen 2001, 71 -77.)

Reflektio on oppimisprosessin olennainen tekijä, jonka avulla oppija vertaa

uutta ja vanhaa tietoa. Opiskelun tärkeä tehtävä on opettaa opiskelija reflek-

toimaan. Aikaisemmat koulu- ja oppimiskokemukset saattavat olla estävinä

tekijöinä reflektoinnin oppimiselle. Myös tapahtumat, joissa ihminen on joutu-

nut mitätöimään omia kokemuksiaan voivat aiheuttaa kyvyttömyyttä käyttää

kielellisiä taitoja tai kriittistä ajattelua kokemuksen muuntamiseen. (Ojanen

2001, 113.)

Tiedostamattoman tietoiseksi tekeminen on välttämätöntä reflektion etenemi-

seksi, koska tiedostamattomat ajatuksemme ja tunteemme ohjaavat toimin-

taamme, jopa vääristävät kokemuksiamme ja ajatuksiamme. ”Yksilö ikään

kuin sulattaa reflektion avulla uudet oppimiskokemukset aikaisempiin merki-

tysperspektiiveihinsä, jolloin uusi tulkinta alkaa ohjata myöhempää ymmärtä-

mistä.” (Ojanen 2001, 42.)

5.3 Ammatillisen kasvun ohjaaminen

Ohjaus on ammattikorkeakoulupedagogiikan keskeinen osa-alue. Ohjaukseen

panostetaan opiskelijan ammatillisen kasvun edistämiseksi jo opiskeluaikana

sekä opintojen viivästymisen ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Ohjauksen

tarkoituksena on auttaa opiskelijoita oman oppimisprosessinsa henkilökoh-

taistamisessa, syvällisen omakohtaisen kokemuksellisuuden ja merkitykselli-

syyden löytämisessä. Ohjaajan tehtävänä on rohkaista, tukea, kyseenalaistaa

ja ihmetellä opiskelijan opiskeluun liittyviä valintoja. Ohjaaja toimii myös am-

matillisen kasvun ja kehittymisen mallina. (Isokorpi 2003, 111, 115.)

Ohjaus tähtää oppijan ammatilliseen kasvuun. Konstruktivistisen teorian mu-

kaan:

• Ohjattavan on otettava itse vastuu omasta toiminnastaan, jonka tuloksena

tapahtuu oppiminen

• Mielekkään oppimisen edellytyksenä on asioiden ja tilanteiden ymmärtämi-

nen
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• Sosiaalinen vuorovaikutus on keskeisessä asemassa oppimisessa

• Oppiminen liittyy aina opittavaan sisältöön ja oppimistilanteeseen

(Ojanen 2001,22.)

6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

6.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Jyväskylän ammattikorkeakoulun

sosionomi-opiskelijoiden kokemuksia kansainvälisen vaihdon merkityksestä

heidän ammatilliselle kasvulleen. Tarkoitus on myös selvittää ennen kansain-

väliseen vaihtoon lähdettäessä sekä sen aikana ja vaihdon jälkeen saadun

ohjauksen merkitystä ammatilliselle kasvulle ja kehitykselle. Ammatillista kas-

vua tarkastelen sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston (2006) so-

sionomeille linjaamien ydinosaamisalueiden kautta. Nämä määritellyt ydin-

osaamisalueet ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen,

sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, yhteiskunnallinen analyysitaito,

reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen, yhteisöllinen osaaminen ja

yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Tutkimuksellani pyrin hakemaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka sosionomi-opiskelijat kokevat kansainvälisen vaihdon vaikuttaneen

ammatilliseen kasvuunsa?

2. Millainen on kansainvälisen vaihdon aikana saadun ohjauksen merkitys

sosionomien ammatilliselle kasvulle?

Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä yleisluontoinen katsaus sosionomi-

opiskelijoiden kokemuksista ja heidän saamastaan ohjauksesta kansainväli-

sen vaihdon aikana. Tutkimuksen tavoitteena on saada sellaisia tuloksia, joita
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voisi hyödyntää sosionomien kansainvälisen vaihdon järjestelyissä ja ohjauk-

sessa.

6.2 Tutkimusmenetelmä

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Laadullisella aineistolla tarkoitetaan

pelkistetyimmillään aineistoa, joka on ilmiasultaan tekstiä. Teksti voi olla syn-

tynyt tutkijasta riippuen tai riippumatta. Esimerkkinä edellisestä ovat erimuo-

toiset haastattelut. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen aineistonkeruu,

analyysi, tulkinta ja raportointi kietoutuvat yhteen. Tutkimuksen tulkinta jakau-

tuu koko tutkimusprosessiin eikä prosessia aina ole helppo pilkkoa toisiaan

seuraaviin vaiheisiin. (Eskola & Suoranta 1998, 15–16.)

Aineistonkeruumenetelmänä käytin kyselylomaketta (ks. liite 2.). Hirsjärven,

Remeksen & Sajavaaran (2004) mukaan kyselytutkimuksessa aineisto voi-

daan kerätä ainakin kahdella päätavalla; posti- ja verkkokyselynä sekä kont-

rolloituna kyselynä. Itse käytin aineistonkeruumenetelmänä sekä posti- että

verkkokyselyä. Postikyselyssä lomake lähetetään tutkittavalle, he täyttävät

sen itse ja postittavat lomakkeen takaisin tutkijalle (Hirsjärvi yms 2004,185.)

Kyselylomakkeessa käytin avoimia kysymyksiä. Kysymykset muotoilin sosiaa-

lialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston määrittelemien sosionomien ydin-

osaamisalueiden pohjalta. Pyrkimyksenäni oli muotoilla jokaisesta ydinosaa-

misalueesta yksi kysymys. Näin kyselylomakkeiden vastaukset olisivat suo-

raan jäsenneltyjä ja niiden analysointi helpottuisi. Sosionomi-opiskelijat joutu-

vat opiskelujensa aikana tekemään paljon itsereflektiota ja tuottamaan mo-

nenlaista tekstiä. Voidaankin olettaa heillä olevan valmiuksia vastata luotetta-

vasti avoimiin kysymyksiin. Testasi lomakkeen ymmärrettävyyden yhdellä

koevastaajalla, joka opiskelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaa-

lialan koulutusohjelmassa ja on ollut kansainvälisessä vaihdossa. Tämä lisäsi

tutkimukseni luotettavuutta.
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Kyselytutkimukseen liittyy sekä etuja että haittoja. Etuna on menetelmän te-

hokkuus, koska sen avulla voidaan kerätä tutkimusaineisto, menetelmä sääs-

tää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Kyselytutkimuksen heikkoutena on epävar-

muus kyselyyn vastanneiden rehellisyydestä ja huolellisuudesta heidän vas-

tatessaan tutkimuksen kysymyksiin. Haittapuolena on myös vastaajien mah-

dollisuus ymmärtää kysymyksen tarkoitus väärin. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2004, 184–185.)

6.3 Tutkimuksen kohderyhmä, aineiston keruu ja analyysi

Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui vuosina 2002–2006 kansainvälisessä

vaihdossa olleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelijat. Osa

suoritti vielä sosionomi tutkintoa ja osa oli jo valmistunut lähivuosina. Opin-

tonsa lähivuosina päättäneitä sosionomeja päätettiin ottaa mukaan kyselyyn,

koska heillä arveltiin vielä olevan vaihdossa saadut kokemukset tuoreessa

muistissa.

Kyselyjä lähetettiin yhteensä 27 kappaletta, joista 17 lähetettiin sähköpostin

välityksellä vielä ammattikorkeakoulussa opiskeleville sosionomeille. 10 kyse-

lyä lähetettiin kirjeitse postin välityksellä jo valmistuneille sosionomeille. Tie-

dot kansainvälisessä vaihdossa olleista opiskelijoista sain koulumme kan-

sainvälisiä asioita hoitavalta Pia Piispaselta. Osa opiskelijoista oli kieltänyt

yhteystietojensa luovuttamisen eteenpäin, joten kyseisellä ajanjaksolla on

ollut enemmän kansainvälisessä vaihdossa olleita opiskelijoita kuin 27.

Vastauksia sain kaikkiaan 11 kappaletta. Niistä 10 kappaletta tuli sähköpos-

titse ja vain yksi henkilö oli vastannut postikyselyyn. Koska jo valmistuneilta

sosionomeilta tuli vain tämä yksi vastaus, en käsittele heitä tässä työssäni

lainkaan. Yhden vastauslomakkeen perusteella ei voi tehdä luotettavia johto-

päätöksiä. Käytän tutkimusainestona vain vielä opiskelevien sosionomien

vastauksia. Postin kautta lähetettyjen kyselyjen vähäiseen palautumiseen voi

olla syynä se, että näiden jo valmistuneiden sosionomen koululle jättämät

osoitetiedot ovat vanhentuneet. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2004) pitävät

postikyselyn suurimpana ongelmana vastausten suureksi nousevaa katoa
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(Hirsjärvi ym. 2004,184). Kyselykaavaketta oli muutama vastaaja arvioinut

pitkäksi ja kysymyksiä hankaliksi. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut joi-

denkin kohdalla vastaamatta jättämiseen.  Kyselyn saaneita olisi voinut vielä

muistuttaa kyselyyn vastaamisesta jälkeenpäin lähetettävällä kirjeellä. Ajan

puutteen vuoksi en näin kuitenkaan voinut tehdä. Katson että vastauksia on

kuitenkin sen verran, että niistä voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä.

Lähdin analysoimaan vastauksia sisällön analyysin kautta. Luin saamani vas-

tauslomakkeet pariin kertaan saadakseni jonkinlaisen kokonaiskuvan vasta-

uksista. Sen jälkeen ryhmittelin vastaukset kysymyskohtaisesti. Luin vastauk-

set yhteen kysymykseen kerrallaan ja alleviivasin sieltä nousevia samoja sa-

noja ja ajatuksia. Nämä jäsensin tutkimuskysymysteni mukaan joiden alle

teemoittelin vastaukset.

6.4 Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimus-

prosessia ja tärkeimpänä luotettavuuden kriteerinä on tutkija itse, koska hän

on tutkimuksen keskeinen väline (Eskola & Suoranta 1998, 211). Tutkimuk-

sen yksi luotettavuuden ilmaisin on tutkijan omiin kokemuksiin perustuva käsi-

tys tulosten ja todellisuuden vastaavuudesta (Hirsjärvi & Hurme 1988, 130).

Oma kokemukseni kansainvälisestä vaihdosta helpottaakin tulosten luotetta-

vuuden arvioinnissa. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysi ja raportointi

on yleensä henkilökohtaisempaa ja enemmän tutkijan omaa pohdintaa sisäl-

tävää kuin määrällisen tutkimuksen analyysi  (Eskola ym. 1998, 211–212).

Olen kuitenkin pyrkinyt tarkastelemaan saamiani vastauksia objektiivisesti,

niin että omat kokemukseni eivät vaikuttaisi tutkimuksen tuloksiin.

Luotettavuuden arviointi laadullisessa tutkimuksessa on tutkittavan ilmiön

esille saannin arviointia ja sitä, perustuvatko tulokset todistettavalla ja tunnis-

tettavalla tavalla aineistoon, sekä lisääkö se tutkittavan ilmiön ymmärtämistä

ja antaako se lisää valaistusta aiheeseen (Tynjälä 1991, 387–398). Laadulli-

sen tutkimuksen arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita, mutta tut-
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kimusta tulee tarkastella kokonaisuutena, jotta sen sisäinen johdonmukaisuus

painottuu (Tuomi & Sarajärvi 2002, 135).

Kysymyslomake haarukoi mielestäni hyvin tutkimuksen kohteena olevia asioi-

ta. Tutkimuksessa saatuja vastauksia ohjaukseen liittyviin kysymyksiin voi-

daan pitää luotettavina, koska vastaajilla on siitä tuoreita kokemuksia. Nämä

kokemukset eivät myöskään muuta merkitystään ajan kuluessa. Ammatillista

kasvua koskevien kysymysten vastausten luotettavuus olisi parantunut jos

vastaajina olisi ollut enemmän jo valmistuneita ja työelämässä olevia sosio-

nomeja. Käsitykset erilaisten kokemusten vaikutuksesta ammatilliselle kasvul-

le kun voivat avautua vasta pidemmän ajan kuluttua. Myös työelämässä ole-

minen voi selkiyttää henkilökohtaisia näkemyksiä kansainvälisen vaihdon

merkityksestä.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan harvoin puhua tulosten yleistettävyy-

destä, vaan paremminkin niiden sovellettavuudesta tai siirrettävyydestä. Tu-

losten siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu siitä, kuinka samanlaisia tutkit-

tava ja sovellusympäristö ovat. (Tynjälä 1991, 378–398.) Pysyvyys tutkimuk-

sessa tarkoittaa sitä, että tutkija kuvaa aineistoaan ja tutkimustaan riittävästi,

jotta lukija voi pohtia tutkimustulosten soveltamista muihin tutkittuihin konteks-

teihin (Tynjälä 1991, 387–398).

7 TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimusaineistoksi kertyi 11 vastauslomaketta, joista vain yksi oli jo opinton-

sa päättäneeltä sosionomilta. Käytän työssäni vain vielä opiskelmassa olevi-

en henkilöiden lähettämiä vastauksia, koska yhdestä vastauskaavakkeesta ei

voi tässä tapauksessa tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä.
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Vastaajat olivat kaikki naisia ja heidän syntymävuotensa olivat vuosien 1978–

1985 välillä. Kansainvälisessä vaihdossa he olivat vuosina 2002–2006. Vaih-

don kesto vaihteli kahdesta viikosta neljään kuukauteen. Vastaajista kolme oli

ollut suorittamassa teoriaopintoja ulkomailla ja seitsemän oli ollut suoritta-

massa opiskeluihinsa kuuluvaa harjoittelua. Vastaajat olivat olleet Euroopas-

sa, Venäjällä, Afrikassa sekä Pohjois- tai Väli-Amerikassa.

Osa vastaajista oli kokenut kysymyslomakkeen kysymykset haastaviksi ja vai-

keiksi vastata. Lomakkeeseen vastaaminen mainittiin myös aikaa vieväksi

prosessiksi ja lomaketta kritisoitiin sen liiasta pituudesta. Toisaalta tuli myös

kommentteja, kuinka lomakkeeseen vastaaminen oli auttanut jäsentämään

kansainvälisessä vaihdossa saatuja kokemuksia ja analysoimaan vaihdon

merkitystä syvällisemmin.

Kysymyksiin oli vastattu hyvin vaihtelevasti. Osa opiskelijoista oli vastannut

kaikkiin kysymyksiin selvästi paneutuen ja laajasti pohtien. Osa oli vastannut

joihinkin kysymyksiin hyvinkin suppeasti, mutta joukossa ei ollut yhtään sel-

laista kyselylomaketta jossa kaikkiin kysymyksiin olisi vastattu suppeasti. Vas-

taukset olivat kautta linjan asiallisia ja oman vaikutelmani mukaan lomakkei-

den täyttämiseen oli paneuduttu ja käytetty aikaa.

Vaikeimmaksi kysymykseksi oli noussut analysoida kuinka harjoittelun / opis-

kelun aikaiset kokemukset olivat muutaneet  vastaajan käsityksiä itsestä työn-

tekijänä, opiskelijana sekä persoonana.  Myöskään kansainvälisestä vaihdos-

ta saatujen kokemusten hyödynnettävyyttä muissa harjoittelu- tai työpaikoissa

ei oltu osattu määritellä kovinkaan tarkasti. Kansainvälisen vaihdon ohjausta

ja sen kehittämistä koskeviin kysymyksiin oli vastattu hyvinkin laajasti ja kehit-

tämisehdotukset olivat hyvin ideoituja.

7.1 Kansainvälinen vaihto ja ammatillinen kasvu

Ammatillista kasvua olen selvittänyt sosiaalialan ammattiikorkeakoulutuksen

verkoston sosionomeille määrittämien ydinosaamisalueiden kautta. Kysymyk-
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set kaavakkeeseen olen muotoillut siten, että ne vastaisivat aina yhtä ydin-

osaamisaluetta. Vastauksissa tuli kuitenkin esille myös muihin, kuin juuri ky-

syttyyn osaamisalueeseen sovellettavaa tietoa. Teemaotsikkona on aina yksi

ydinosaamisalue, jonka jälkeen on kyseistä aluetta kartoittava kysymys.

Sosiaalialan eettinen osaaminen

Sosiaalialan eettistä osaamista kartoitin kysymyksellä millä tavoin harjoittelun

/ opiskelun aikaiset kokemukset muuttivat sinun käsityksiäsi itsestäsi a) työn-

tekijänä b) opiskelijana c) persoonana. Osa opiskelijoista oli kokenut vastaa-

misen tähän kysymykseen vaikeaksi, eikä ollut osannut jäsentää kokemus-

tensa aikaan saamia muutoksia. Kysymyslomakkeen muista vastauksista

nousi kuitenkin useita asioita, joissa eettisyys oli selvästi tullut tiedostetta-

vammaksi asiaksi. Näitä ei vain oltu osattu mieltää edellämainittuun kysymys-

alueeseen kuuluviksi asioiksi.

”Aika vaikea sanoa”

”Ei muuttanut käsityksiä tässä asiassa.”

”Käsitykseni itsestäni työntekijänä on sama kuin ennenkin.”

”Tiedostan ongelmat, jotka kehitysmaissa ovat.”

”Tulin itsenäisemmäksi.”

Asiakastyön osaaminen

Asiakastyön osaamista selvitin kysymyksellä pystyitkö hyödyntämään opin-

noissasi oppimaasi ammattitaitoa ja työmenetelmiä harjoittelussasi. Näiden

hyödynnettävyys oli koettu melko vaikeaksi lähinnä huonon kielitaidon takia.

Osa opiskelijoista oli pystynyt hyödyntämään erilaisia luovia mentelmiä, esi-

merkiksi kuvallista ilmaisua erityisesti lasten ja nuorten kanssa. Luovien me-

netelmien käyttö onnistuu vähäisemmälläkin kielitaidolla. Yksi vastaaja oli

ollut suomenkielisessä harjoittelupaikassa ja hän oli pystynyt hyödyntämään
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erilaisia työmenetelmiä hyvinkin monipuolisesti koska kielitaito ei ollut estee-

nä toimimiselle.

”En pystynyt käyttämään mitään työmenetelmiä... Myös ammattitaidon sovel-

taminen oli vaikeaa, koska kielimuuri osoittautui melkoiseksi.”

”Harmillisen vähän oppimiaan asioita käytännössä pystyi soveltamaan huonon

kielitaidon takia.”

Yhteiskunnallinen analyysitaito

Yhteiskunnallista analyysitaitoa selvitin kysymyksillä, millaisia käsityksiä si-

nulla oli kohdemaasi yhteiskunnallisesta tilanteesta ennen harjoittelua / opis-

kelua ja muuttuivatko ne harjoittelun / opiskelun aikana sekä kysymyksellä,

vaikuttiko harjoittelu / opiskelu käsityksiisi suomalaisesta yhteiskunnasta.

Suurin osa vastaajista oli ottanut hyvin selvää kohdemaansa yhteiskunnalli-

sesta tilanteesta. Silti heille oli tullut yllätyksenä esim. politiikan ja historian

näkyminen ja niiden vaikuttaminen ihmisten arkeen. Kohdemaiden yhteiskun-

nallisen tilanteen vaikuttamista yksilöiden elämäntilanteeseen oli osattu ana-

lysoida mielestäni hyvin.

”Yllätyin siitä, miten paljon enemmän politiikka ja historia näkyvät ja vaikuttavat

arkeen.”

”Ehdottomasti muuttuivat. Ennakkokäsitykseni olivat paljon suppeammat.”

Arvostus suomalaista yhteiskuntajärjestelmää kohtaan oli noussut vaihdon

aikana saatujen kokemusten myötä. Osattiin myös poimia hyviä asioita koh-

demaan kulttuurista joista meillä suomalaisilla olisi opittavaa.

”Suomi voisi ottaa monessa asiassa oppiakin perhekeskeisiltä kulttuureilta.”

”Suomessa kaikki asiat tehdään tiukasti sääntöjen mukaan. (Kohdemaassa)

elämä on mielestäni jonkin verran rennonpaa eivätkä säännöt ole niin tiukko-

ja.”
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”Kyllä sitä tietenkin huomasi taas kerran miten hyvin meillä täällä Suomessa

asiat ovat.”

”Täällä kaikista pidetään huolta todella hyvin (kohdemaahan) verrattuna.”

Reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen

Tähän osa-alueeseen en liittänyyt mitään kysymystä suoraan, koska työn ke-

hittämiseen ja johtamiseen liittyviä tehtäviä on vaikea liittää kansainväliseen

vaihtoon. Vastaajat olivat osassa kysymyksissä pystyneet hyväänkin reflekti-

oon mutta näiden asioiden yhdisteleminen toisiin osa-alueisiin ei käynyt vas-

tauksista ilmi. He oppivat myös käyttämään erilaisia tapoja ilmaista itseään

erilaisessa kulttuurissa ja usein vielä heikohkolla kielitaidolla.

”Ainakin olen hyvä keksimään vaihtoehtoisia ilmaisutapoja.”

Yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tätä osa-aluetta selvitin kysymyksellä, millä tavoin harjoittelu / opiskelu vai-

kutti yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihisi. Tällä osa-alueella oli koettu paljon

positiivista kehittymistä. Oli opittu ymmärtämään erilaisessa kulttuurissa toi-

mimista ja yhteistyötaitojen merkitystä.

”Aivan uusi ympäristö ja kulttuuri pakotti uudenlaiseen yhteistyöhön ja vuoro-

vaikutukseen.”

”Opin sopeutumaan siihen, että erilaiset näkemykset omaavat ihmiset voivat

toimia yhteistyössä.”

Muut esille nousseet seikat

Usean eri kysymyksen kohdalla nousi esiin erilaisuuden kohtaamisen muut-

tuminen luontevammaksi ja entistä hyväksyvämmäksi. Tätä voidaan toisaalta

pitää myös eettisen osaamisen kehittymisenä mutta käsittelen sen nyt tässä

yhteydessä.
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”Ymmärtämään aina vain paremmin erilaisuutta.”

”...opetti todella erilaisuudesta ja erilaisten ihmisten kohtaamista.”

”...miten eri tavalla asiat voidaan tehdä.”

”Hyväksyn erilaisuutta enemmän.”

Vaikka vastaajat olivat opiskelleet kohdemaan kieltä, heillä oli vaikeuksia kie-

litaidon kanssa. Sosiaalialan sanaston hallinta edellyttäisi jo melko hyvää kie-

litaitoa. Tämä haittasi monia saamasta täyttä hyötyä irti vaihtokokemuksistaan

ja oli esteenä tehokkaalle toimimiselle vaihtopaikassa. Tästä on esimerkkejä

kohdassa asiakastyön osaaminen.

Kansainvälisen vaihdon aikana esiin tulleet ongelmat koettiin lähinnä positii-

visina haasteina. Ongelmista itsenäisesti selviytyminen oli tuonut lisää itse-

luottamusta, itseohjautuvuutta sekä rohkeutta.

”...luonnetta kasvattaa pienet vastoinkäymiset.”

”...kaikesta selvitään kun selvitään torakoista, hurrikaaneista ja trooppisista

sairauksistakin!”

7.2 Kansainvälisen vaihdon ohjaus

Ohjaus oppilaitoksessa

Ohjauskokemukset vaihtelivat olemattomasta hyväksi koettuun ohjaukseen.

Selvästi tyytyväisimpiä oltiin ennen vaihtoon lähtöä tapahtuvaan ohjaukseen.

Tiedon saamisessa kohdemaasta ja- paikasta nousi kuitenkin eniten esille jo

samassa paikassa aikaisemmilta opiskelijoilta saatu tieto. Kv- koordinaattoril-

ta koettiin saadun tietoa käytännön asioista, esimerkiksi erilaisten kaavakkei-

den täyttöohjeita. Opettajien kanssa oli lähinnä keskusteltu kurssien korvaa-
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vuudesta ja harjoittelun tavoitteista. Pääasiassa oltiin kuitenkin melko tyyty-

väisiä ennen vaihtoon lähtöä saatuun ohjaukseen.

 ”Ohjaus oli aika olematonta. En oikeastaan saanut mitään käytännön ohjeita.”

”Ihan hyvää ohjausta ja opastusta muilta paikassa olleilta ja opettajalta.”

Kansainvälisen vaihdon aikana oppilaitoksesta saatuun ohjaukseen ei ollut

tyytyväinen kuin yksi vastaajista. Muut kokivat jääneensä täysin ilman oppilai-

toksen tukea tai saaneensa sitä liian vähän. Oppilaitokselta olisi toivottu tu-

kea henkilökohtaisen oppimisen tukemiseen eikä niinkään käytännön asioi-

hin.

”...jäin tuetta oman oppimiseni kanssa.”

”Vaihdon aikana oma oppilaitoksemme oli hyvin hiljainen.”

Kansainvälisen vaihdon jälkeen saatavaa ohjausta ei ollut kommentoinut kuin

kaksi vastaajaa, joista toinen ei ollut saanut minkäänlaista ohjausta saavuttu-

aan Suomeen ja toinen oli saanut heti ohjausajan opettajalleen.

”Vaihdon aikana en saanut sen kummempaa ohjausta, enkä sen jälkeen-

kään.”

Ohjaus kohdemaassa

Ohjaukseen kohdemaassa oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Erityisesti harjoittelu-

paikkaan ja käytännön asioihin perehdyttämiseen oltiin tyytyväisiä. Muutama

vastaaja korosti, että olisi halunnut enemmän tukea omien tavoitteiden saa-

vuttamiseksi.

”En saanut mitään henkilökohtaista, minun omia tavoitteitani palvelevaa ohja-

usta.”
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”Saamani ohjaus oli todella hyvää, sain eittäin paljon tukea harjoitteluuni sekä

myös muihin ulkomailla olemiseen liittyviin asioihin.”

Ohjauksessa koetut kehittämistarpeet

Vastauksissa oli hyviä ehdotuksia ja ideoita ohjauksen kehittämiseksi. Jo en-

nen vaihtoon lähtöään opiskelijat toivoivat saavansa enemmän tukea sekä

opettajilta, että kv-koordinaattorilta.

”Opettajat saisivat tukea enemmän ulkomaille lähteviä.”

”Ensinnäkin soten kv-koordinaattorin pitäisi olla paremmin perillä asioista.”

Harjoittelun aikana toivottiin tiiviimpää yhteydenpitoa oppilaitoksen taholta.

”Enemmän yhteydenpitoa!”

”Ja yhteyttä voisi minun mielestä pitää opiskelijoihin enemmän.”

Vaihdon jälkeen toivottiin mahdollisuutta keskustella saaduista kokemuksista

sekä opettajien että muiden vaihdossa olleiden opiskelijoiden kanssa.

”Vaihdon jälkeen tulee usein tarve puhua omista kokemuksista, voisi olla kiva

joku ryhmä henkilöiden kesken jotka ovat olleet vaihdossa että saisivat vaih-

taa kokemuksia tms.”

”Lähtö- ja paluupalaverit!”

Opiskelijat olisivat tarvinneet selvästi enemmän tukea ja ohjausta, kuin mitä

he olivat oman kansainvälisen vaihtonsa aikana saaneet. Tukea olisi tarvittu

koko vaihtoprosessin ajan.
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Muut ohjaukseen liittyvät seikat

Opiskelijat kokivat hankalaksi saada selvyyttä heidän vaihtonsa aikana ollei-

den kurssien korvaavuuksista. Muutamista vastauksista kävi ilmi turhautunei-

suus siitä, etteivät opettajat olleet perillä korvaavuusasioista.

”...olisi hyvä, jos olisi yhdenmukaiset käytännöt vaihdon takia missattujen tun-

tien korvaavuuksista. Vaihtoon hakiessa tuntui, ettei kukaan tiedä mitään ja

kaikki välttelevät vastuutaan..”

”Vaikea metsästää eri opettajia vaihtoon liittyvissä asioissa (mm. harkan aika-

na suoritettavat opinnot), hidastaa prosessia!”

8 TULOSTEN YHTEENVETOA JA POHDINTAA

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää kansainvälisen vaihdon, sekä sen

aikana saadun ohjauksen merkitystä opiskelijoiden ammatilliselle kasvulle.

Omien kansainvälisestä vaihdosta saamieni kokemusten ja kysymyksiin saa-

mieni vastausten pohjalta, pidän aihetta hyvin ajankohtaisena ja tarpeellise-

na. Aiheesta oli myöskin hyvin vähän aikaisempia tutkimuksia nimen omaan

sosiaali-alan näkökulmasta.

Opiskelijat kokivat kansainvälisestä vaihdosta olleen heille useita hyötyjä.

Vaihtoon osallistuminen koettiin kulttuurin tuntemusta ja kansainvälistä kom-

munikointitaitoa lisäävänä, kasvattavana ja avartavana kokemuksena. Vaih-

toon osallistuneet arvostivat henkilökohtaisten ominaisuuksien kuten itsevar-

muuden, itseluottamuksen, sosiaalisuuden, aloitekyvyn, yhteistyötaitojen li-

sääntymistä sekä kykyä tulla toimeen epävarmuuden oloissa. Näitä asioita ei

oltu kuitenkaan osattu suoranaisesti mieltää ammatillisuuden kasvuksi.

Vastaajat kokivat, että ulkomailla olosta oli jotakin seurauksia myös heidän

ammatilliselle kehitykselleen. Näitä vain tuntui olevan vaikea eritellä. Saatu
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hyöty määriteltiin enemmänkin elämänkokemuksesksi kuin ammatilliseksi

kasvuksi. Tämä voi johtua siitä, että sosiaali-alan työtä tehdään hyvin vahvas-

ti omalla persoonalla, jolloin henkistä kasvua ja ammatillista osaamista ei ole

helppo erottaa. Opittujen asioiden kontekstiin liittämiseen tarvitaan ohjausta

ja tukea.

Itseä koskevan tiedon hankkiminen on edellytys omalle kasvulle ja kehityksel-

le. Kansainvälisestä vaihdosta saadut omakohtaiset kokemukset tuovat hyvää

materiaalia oman havainnoinnin, ajattelun sekä toiminnan reflektioon. Oleel-

lista onkin se, kuinka näitä kokemuksia pystytään arvioimaan, hyödyntämään

ja muuntamaan tietämiseksi ja osaamiseksi. Reflektio tekee oppimisesta tie-

toista ja tavoitteellista. Uusien kokemusten tietoinen ja kriittinen analysointi

johtaa parhaimmillaan uudenlaiseen ajatteluun ja toimintaan. Tätä sisäisen

tietoisuuden muuttumista korostaa myös Ojanen (2001, 80–82). Tämä lisää

opiskelijan itsetuntemuksen kasvua ja edistää yksilöllisten työskentely- ja op-

pimistyylien löytymistä. Lisäksi se aktivoi ja tehostaa henkilön aikaisemman

tiedon hyväksikäyttöä. Näin koetut tapahtumat eivät jää vain irrallisiksi ha-

vainnoiksi, vaan ne jäsentyvät osaksi opiskelijan persoonaa.

Oppiminen on konteksti- ja tilannesidonnaista. Tämä tarkoittaa sitä, että yh-

dessä ympäristössä tai tilanteessa opittu asia ei välttämättä siirry toisiin tilan-

teisiin. Ammatillisen kasvun kannalta olisi kuitenkin tärkeää oppia sovelta-

maan tietoa uusissa tilanteissa, sekä oppia integroimaan teoreettista ja käy-

tännöllistä tietoa. Tähän voitaisiin pyrkiä asettamalla kansainväliselle vaihdol-

le selkeät henkilökohtaiset tavoitteet ja ohjauksellisesti tukea opiskelijoita

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastaajat kokivat selviä puutteita kansainvälisen harjoittelun ohjauksessa ko-

ko vaihtoprosessin aikana. Perusteellisella perehdytyksellä opiskelijat saisivat

enemmän oppimiskokemuksia kansainvälisestä vaihdostaan. Perehdytyksen

tarkoitus on valmistella opiskelijoita siihen, että he pystyisivät käsitteellistä-

mään ja reflektoimaan ulkomailta saatuja kokemuksia paremmin. Opiskelijoilla

ei ollut näin parhaat mahdolliset valmiudet kansainvälistä vaihtoa ajatellen.
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Opiskelijat tarvitsevat erilaista henkilökohtaista tukea vaihtoon lähtiessään.

Osalla opiskelijoista on jo kansainvälistä kokemusta ja osaamista  ja toisille

tämä voi olla ensimmäinen kokemus ulkomaille lähdöstä. Opiskelijat joilla on

edessään ensimmäinen matka ulkomaille tarvitsevat paljon tukea käytännön

asioiden järjestelyissä. Heidän kaikki energiansa voikin mennä näiden asioi-

den selvittelyssä, eikä omien tavoitteiden pohtimiselle ja asettamiselle jää

juurikaan aikaa. Jo aiemmin ulkomailla olleet eivät enää niinkään huolehdi

käytännön asioiden järjestelyistä. He tarvitsisivat tukea omien tavoitteiden

suunnittelemisessa ja henkisessä valmistautumisessa uuteen kokemukseen.

Ihanteellista olisi jos henkilö joka ei ole aiemmin ulkomailla ollut lähtisi vaih-

toon jo kokeneemman opiskelijan kanssa. Näin hänen voimavaransa eivät

menisi vain käytännön asioista huolehtimiseen.

Vaihdon aikan toivottiin oppilaitoksen puolelta enemmän yhteydenpitoa. Mo-

net kokivat jääneensä vain vaihtopaikasta saamansa tuen varaan. Tämä voi

aiheuttaa opiskelijoissa turvattomuutta ja epäilyjä omasta selviytymisestä.

Toisaalta vastauksista kävi ilmi, että tällainen tilanne pakottaa opiskelijat ot-

tamaan toiminnastaan vastuuta eritavalla kuin kotimaassa suoritettavissa har-

joitteluissa. Opiskelijat kokivat omatoimisuutensa, aktiivisuutensa ja rohkeu-

tensa lisääntyneen. Tilanteista selviytyminen nosti heidän itsetuntoaan ja toi

uskoa omiin kykyihin. Vastaushetkellä kaikilla oli päällimäisenä nämä positii-

viset kokemukset. Uskon kuitenkin että opiskelijat voivat käydä läpi vaikean-

kin prosessin huomatessaan olevansa omien kykyjensä ja ratkaisujensa va-

rassa. Tämä on hyvin konkreettisesti vajoa tai ui-vaihe Heapin määrittelemis-

tä opiskelijan ammatillisen kasvuprosessin vaiheista (Heap 1979).

Vastaajien positiiviset kokemukset omasta selviytymisestä voivat kertoa siitä,

että kansainväliseen vaihtoon hakeutuvat opiskelijat ovat jo valmiiksi hyvin

itseohjautuvia ja aktiivisia. Myös vaihtoon lähdön ajankohta on ilmeisesti ollut

oikea ja opiskelijat ovat osanneet hyödyntää aikaisemmista harjoitteluista ja

opinnoista saamiaan valmiuksia. Sosiaalialan koulutusohjelmassa tähdenne-

täänkin että aikaisintaan toisen vuoden opiskelijat voivat hakeutua kansainvä-

liseen vaihtoon. Monet opiskelijat lähtevät kansainväliseen vaihtoon kuitenkin

vasta kolmantena opiskeluvuotenaan.
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Vastaajat kokivat kysymyslomakkeen täyttämisen haasteelliseksi ja vaikeak-

sikin. Tämä voi kertoa siitä, että ulkomaan kokemusta ei ole jäsennelty ja ana-

lysoitu riitävästi juuri sen merkityksellisyydestä omalle ammatilliselle kasvulle.

Tähän vaikuttaa ainakin se, että opiskelijat eivät ole saaneet ohjausta saavut-

tuaan takaisin kotimaahan. Näin kokemukset jäävät läpikäymättä ja jälkipro-

sessointi jää kesken. Kupiainen (1994) on todennut, että kotimaahan palates-

sa kulttuurisokki voi olla vielä voimakkaampi kuin vieraaseen maahan mentä-

essä. Tähän sopeutumisprosessiin ei ole tarjolla oppilaitoksen puolesta au-

tomaattisesti ohjausta eivätkä opiskelijat ole sitä osanneet pyytääkkään. Nä-

kisin kuitenkin että kansainvälisestä vaihdosta tultaessa olisi ensiarvoisen

tärkeää saada ohjausta kokemusten käsittelemiseen.

Kun ammattikorkeakouluopiskelija menee kansainvälisen vaihdon myötä vie-

raaseen kulttuuriin, hän joutuu varsin haasteelliseen tilanteeseen. Samalla

kun hän kohtaa uuden kulttuurin, jossa vallitsevat historian kautta kehittyneet

hänelle mahdollisesti hyvinkin vieraat arvot ja toimintatavat, hän joutuu tutus-

tumaan uuteen ympäristöön myös harjoittelu / opiskelupaikkana, perehtymään

siellä käytössä oleviin työskentelytapoihin ja tutustumaan siellä työskentele-

viin ihmisiin. Kumpikin kohtaaminen - uusi kulttuuri ja uusi ympäristö - käyn-

nistää paljon erilaisia tunteita ja kuluttaa voimavaroja. Näiden prosessien jä-

sentämiseksi tulisi kehittää selkeät oppilaan ohjaus- ja tukemiskäytänteet.

9 OMAT KOKEMUKSET JA JATKOTUTKIMUSHAASTEET

Opinnäytetyön tekeminen oli minulle suuri haaste tiukan aikataukun vuoksi.

Työn valmiiksi saattamiselle ei alun perinkään ollut paljon aikaa mutta omat

henkilökohtaiset vaikeuteni tekivät siitä vielä tiukemmat. Minulla olikin aluksi

tavoitteena saada vain työ hyväksytysti vietyä läpi. Tämän tavoitteen olen

kuitenkin jo ylittänyt. Olen tyytyväinen aikaansaamaani työhön vaikka näen

siinä selkeitä puutteita. Jos minulla olisi ollut enemmän aikaa olisin panosta-
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nut huomattavasti enemmän tulosten pohdintaan, sekä niiden selkeämpään

yhdistämiseen työni teoriaosuuteen. Teoriaosuuteen olisin halunnut lisätä

vielä kansainvälisen vaihdon käytänteitä oppilaitoksessamme ja muutenkin

kuinka kansainvälisyys näkyy oppilaitoksemme toiminnassa.

Hankalimmaksi vaiheeksi työssäni koin kysymyslomakkeen tekemisen. Minul-

la ei ole siitä aikaisempaa kokemusta ja kysymysten muotoilu niin, että ne

olisivat selkeitä eikä mahdollisuutta väärin ymmärtämiseen olisi, oli hyvin

haastavaa. Jo tämän yhden kysymyslomakkeen teon kokemuksella voin sa-

noa että tekisin sen hieman toisin. Kysymyslomake oli liian pitkä, mikä var-

masti vaikutti vastauksia vähentävästi. Vastausten lukeminen ja analysointi oli

tutkimukseni mielenkiintoisin osa. Oli mielenkiintoista lukea toisten kokemuk-

sia kansainvälisestä vaihdosta ja verrata niitä omiin kokemuksiin.

Työn teon myötä sain jäsennettyä omia kokemuksiani kansainvälisestä vaih-

dosta. Sain jäsennettyä muutenkin koko sosionomiopintoja ja koulutuksen

antamia valmiuksia sekä harjoittelujen merkitystä ammattitaidon lisäämiseksi.

Myös reflektoimisen tärkeys korostui ja luulenkin että olen sillä tiellä menossa

kohti oikeaa suuntaa.

Jatkotutkimushaasteista tärkeimpänä näen sen, että millaisia menetelmiä voi-

si käyttää kansainvälisen vaihdon kokemusten analysoimisessa ja reflektoi-

misessa.  Olisiko esimerkiksi jonkinlainen ryhmäkokoontuminen vaihdossa

olleille opiskelijoille hyvä tapa purkaa kokemuksia ja vaihtaa niitä toisten sa-

massa tilanteessa olleiden kanssa. Aihetta voisi lähestyä myös teema-

haastattelujen kautta ja tutkia muutaman opiskelijan kokemuksia syvällisem-

min. Näin voisi tutkia myös koko vaihtoprosessia lähtövalmisteluista paluu-

seen, jolloin tutkija olisi alusta asti mukana koko prosessissa. Tutkittavat voi-

sivat pitää esimerkiksi päiväkirjaa tapahtumista, jolloin ne tulisi kuvattua au-

tenttisesti eikä aika pääsisi kultaamaan muistoja.

Oppilaitoksemme tarjoamien kurssien hyödynnettävyyttä kansainvälisen vaih-

don näkökulmasta voisi myös tarkastella. Tarjoaako ammattikorkeakoulu tar-

peeksi monikulttuurisuusopintoja? Myös aikaisempien kansainvälisten koke-
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musten vaikuttamista vaihdosta saatujen kokemusten hyödynnettävyyteen

voisi tutkia. Saako ensimmäistä kertaa ulkomaille lähtevä yhtä paljon irti vaih-

dostaa, kuin jo kokenut matkaaja ja kuinka heidän tuen tarpeensa eroavat, ja

kuinka niihin voitaisiin vastata.
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LIITE 1

KYSELYLOMAKE

1. Sukupuoli

2. Syntymävuosi

3. Harjoittelussaolovuosi

4. Harjoittelun kesto

5. Missä suoritit harjoittelun (maa, kaupunki, harjoittelupaikka)

6. Kerro lyhyesti mitä tehtäviisi kuului harjoittelupaikassasi

7. Sisältyikö vaihtoosi teoriaopintoja

8. Pystyitkö hyödyntämään oppimiasi työmenetelmiä harjoittelussasi? Jos
pystyit, niin kerro lyhyesti mitä ja kuinka

9. Koitko harjoittelun kehittäneen taitojasi kohdata erilaisia ihmisiä?

10. Koitko harjoittelulla olleen vaikutusta yhteistyötaitoihisi? Jos oli, niin
kerro lyhyesti millaisia

11. Muuttivatko harjoittelun aikaiset kokemukset sinun käsityksiäsi itses-
täsi työntekijänä, opiskelijana ja persoonana?

12. Millaisia käsityksiä sinulla oli kohdemaasi yhteiskunnasta ennen har-
joittelua ja muuttuivatko ne harjoittelun aikana?

13. Vaikuttiko harjoittelu käsityksiisi suomalaisesta yhteiskunnasta? Jos
vaikutti, niin kerro lyhyesti kuinka

14. Millaista ohjausta sait harjoitteluasi varten?

15. Kuinka kehittäisit ulkomailla suoritettavan harjoittelun ohjausta?

16. Oletko pystynyt hyödyntämään ulkomailla suorittamastasi harjoittelus-
ta saamiasi kokemuksia muissa harjoittelupaikoissa/työpaikoissasi?
Jos olet, niin kerro lyhyesti kuinka

17. Mitä mielestäsi opit sellaista, jota ilman ulkomaan harjoittelussa oloasi
et olisi ehkä oppinut tai saanut?
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LIITE 2

SAATEKIRJE

Hei Sinä sosionomiopiskelija!

Olen sosionomiopiskelija Heini Närhi ja teen opinnäytetyötäni kansainvälisen
vaihdon merkityksestä sosionomiopiskelijoiden ammatilliselle kasvulle. Kartoi-
tan myös opiskelijoiden kokemuksia heidän kansainvälistä vaihtoa varten
saamastaan ohjauksesta. Oppilaitoksemme voi hyödyntää tutkimuksen tulok-
sia kehittäessään kansainvälisen vaihdon käytäntöjä ja ohjausta. Tutkimuslu-
van olen saanut koulutusalajohtaja Eila Latvalalta ja sinun yhteystietosi oppi-
laitoksemme kansainvälisten asioiden koordinaattori Pia Piispaselta.

Kyselylomakkeet käsittelen ehdottoman luottamuksellisesti eikä vastaajan
henkilöllisyys tule missään tutkimuksen vaiheessa ilmi. Esitän opinnäytetyöni
oppilaitoksessamme tammikuun 2007 alkupuolella. Tähän tilaisuuteen olet
tervetullut kuuntelemaan toisten kokemuksia kansainvälisestä vaihdosta.

Liitteenä olevaan kyselylomakkeeseen toivon sinun vastaavan sähköpostitse
13.12 mennessä. Voit lähettää vastauksesi myös opinnäytetyön ohjaajalleni
Marja-Liisa Kokolle, jolloin hän toimittaa ne minulle ilman lähettäjän tietoja.
Sen lisäksi että kysymyksiin vastaaminen auttaa minua saamaan opinnäyte-
työni valmiiksi, toivon sen myös auttavan sinua jäsentämään kansainvälisestä
vaihdosta saamiasi kokemuksia.

Vastauksistasi kiittäen!

Heini Närhi
heini.narhi.sso@jamk.fi
040-7551214

opinnäytetyöohjaaja
Marja-Liisa Kokko
marja-liisa.kokko@jamk.fi
040-5260351
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