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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa kansainväliseen harjoitteluun val-

mistutumisesta ja sen ohjauksesta Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Tutkimuk-

sen kohteena olivat kansainvälisessä harjoittelussa kevään 2012 - kesän 2013 aikana 

olleet hoitotyön opiskelijat. Tutkimusaineisto koostui opiskelijoiden kirjoittamista ra-

porteista, joita oli seitsemän kappaletta. Tutkimus on laadullinen ja menetelmänä käy-

tettiin sisällön analyysia.  

Opiskelijoiden motivaatioon kansainväliseen harjoitteluun liittyen vaikuttivat koulun 

kannustus ja Moona-kurssi. Opiskelijoiden aktiivisuus ja omatoimisuus korostuivat 

koko harjoitteluprosessin aikana. He hoitivat harjoittelun valmistelut opettajien ja 

koordinaattorien tuella. Apua saatiin muilta opiskelijoilta, ammattikorkeakoulun hen-

kilökunnalta sekä Valtteri-kurssista. Harjoittelun aikana opiskelijoiden tuli aktiivisesti 

hakeutua oppimistilanteisiin ja pyytää ohjausta. Ohjauksen laatuun vaikuttivat kie-

liongelmat, ohjausmotivaatio, harjoittelun järjestelyt ja koulutusorganisaatioiden toi-

minta. Opiskelijoilla oli positiivisia kokemuksia, jolloin heidät otettiin hyvin vastaan, 

ja he oppivat paljon hoitotyöstä. Huonot kokemukset saivat opiskelijat tuntemaan it-

sensä lähinnä ylimääräiseksi työvoimaksi. Yhteistyö opiskelijan, koulutusorganisaati-

oiden ja harjoittelupaikkojen välillä oli harjoitteluun valmistauduttaessa sujuvaa, mut-

ta harjoittelun aikana hyvin vähäistä.  

Koko prosessiin kaivattiin lisää ohjausta. Valmistauduttaessa harjoitteluun käytännön 

asioissa autettiin ja ohjattiin, mutta opiskelijat toivoivat lisää tietoa kohdemaasta, itse 

harjoittelusta ja lomakkeiden täyttämisestä. Harjoittelun aikana toivottiin syvällisem-

pää ohjausta paikallisilta ohjaajilta. Myös harjoittelun jälkeisestä ajasta kaivattiin lisää 

tietoa, lähinnä lomakkeiden ja todistusten toimittamisesta.  

Kehittämisehdotukseksi nousi selkeiden ohjeiden muodostaminen Kymenlaakson 

ammattikorkeakoululle kansainvälistä harjoittelua varten.  
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The aim of the study was to provide information about the international practice of 

health care at Kymenlaakso University of Applied Sciences. The study focused on the 

preparations of the practice and the student guidance both in Finland and in the ex-

change country. The participants were health care students, who had had their interna-

tional practice during spring 2012 and summer 2013. The data of this study consists of 

their reports of the practice periods. The study is a qualitative one and it was carried 

out with the method of content analysis.  

The motivation of the students regarding the international practice was affected by the 

support of the university and the course called Moona. The students had to be active 

and independent during the whole process. They made the preparations of the interna-

tional practice with the support of the teachers and coordinators. Other students, the 

university’s staff and Valtteri International Exchange Prep Course all provided help 

for the students. During the practice the students needed independent initiative. The 

quality of the student guidance depended on the language skills, the motivation of the 

placement’s staff, the arrangements of the placement and the actions of the educa-

tional organizations. The students had positive experiences; they felt welcome and 

they learned about the health care system. A negative experience was that some of 

them felt being treated as extra workforce. The cooperation among the students, 

placement and universities should be more proficient during the practice. 

More guidance was needed for the whole process of the international practice. Before 

leaving Finland, the students wanted more information of the exchange country, the 

practice and the required forms. They had had plenty of help with the general ar-

rangements. During the practice they wished more profound guidance from the local 

mentors. The post-practice time in Finland should also be better informed.  The stu-

dents had difficulties with the forms and getting the credits.  

A proposal for development is to create accurate guidelines concerning international 

practice for Kymenlaakso University of Applied Sciences.  
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1 JOHDANTO 

Kansainvälisyyden merkitystä on tutkittu Suomessa eri osa-alueilla. Hoitotyössä se 

liittyy erityisesti väestön monimuotoisuuteen, sillä Suomessa asuva väestö on yhä 

monikulttuurisempaa. Ihmisiä tulee tänne eri puolilta maailmaa, ja se tuo uusia ja eri-

laisia haasteita hoitotyöhön Suomessa. Globalisaation myötä sairaanhoitajien tulee 

työssään olla valmiita kohtaamaan eritaustaisia ihmisiä ja uusia tilanteita. Omat tutut 

arvot, roolit ja rajat tulee arvioida uudestaan kansainvälisten potilaiden takia. Samoin 

kollegat voivat olla ulkomaalaisia ja eri kulttuuritaustan omaavia. Kansainvälisyys on 

läsnä nykypäivän työelämässä. Työvoiman sekä tietojen ja taitojen liikkuvuus maail-

malla koskee myös sairaanhoitajia. (Berg 2010, 79; Kokko 2008, 23 - 24; Savolainen 

2009, 35 - 36.) 

Yhteiskunnan kansainvälistyminen aiheuttaa paineet myös työ- ja opiskelupaikkojen 

toiminnalle. Sairaanhoitajaopinnot sisältävät kansainvälisen ja monikulttuurisen hoito-

työn oppimista. Oppilaitokset rohkaisevat hoitotyönopiskelijoita suorittamaan opinto-

jaan ulkomailla, sillä sen on todettu lisäävän kulttuurista tuntemusta ja persoonan ja 

taitojen kehittymistä tehokkaasti. (Berg 2010, 79; Button, Green, Tengnah, Johansson 

& Baker 2005, 316, 323; Kokko 2008, 23, 35 - 36.) 

Monikulttuurisuuden oppiminen on hyvin tärkeää sairaanhoidon alalla, ja siihen pa-

nostetaan Suomessa. Suomi on myös osana Euroopan Unionin Bolognan prosessia, 

joka pyrkii luomaan yhtenäistä korkeakoulutusaluetta Eurooppaan. Euroopan Unionin 

jäsenvaltiot pyrkivät tarjoamaan opintoihin kansainvälisiä mahdollisuuksia ja yhteis-

työtä. Tämä edesauttaa opintojen yhtenäisyyttä Euroopan Unionin alueella. (Kokko 

2008, 46; Koskinen 2010, 59 - 60; Opetus- ja kulttuuriministeriö.) 

Kansainvälistyvä terveydenhuolto edellyttää ammattikorkeakoulusta valmistuvilta sai-

raanhoitajilta kykyjä, tietoja ja taitoja, jotka liittyvät koulutuksen ja työelämän kehit-

tämiseen. Opetusministeriön (2006, 19 - 20) julkaisu tuo esille monikulttuurisen 

osaamisen vaatimuksia hoitotyössä. Sairaanhoitajan tulee tiedostaa kulttuurin merkitys 

ihmiselle ja osata toimia kansainvälisissä tehtävissä sekä monikulttuurisessa ympäris-

tössä. Tähän liittyviä piirteitä ovat kielitaito, suvaitsevaisuus ja asiantuntijuus. 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa kansainvälisyys liittyy koulutuksen laatuun ja 

ammattikorkeakoulun strategisiin tavoitteisiin. Kansainvälisyys näkyy koulutuksessa 
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ja tutkimuksessa vaihto-ohjelmien ja vieraskielisen opetuksen muodossa sekä erilai-

sissa koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Kymenlaakson ammattikorkeakou-

lulla on yli 100 partnerioppilaitosta noin 30:ssa eri maassa. Kansainvälistä toimintaa 

pyritään tekemään yhteistyönä työelämän ja yhteiskunnan kanssa. Tavoitteena on 

valmistaa opiskelijoita kansainvälisyyteen opetusministeriön ohjeiden mukaisesti 

ammatillisuuden, kielitaidon ja avoimuuden kautta. (Vaihto-ohjelmat 2012; Vaihto-

opiskelu 2013.)  

Suunnittelin itse jo ennen ammattikorkeakouluun pääsyä tekeväni osan opinnoistani 

ulkomailla. Olen matkustellut paljon ja Erasmus-ohjelma on aina ollut tavoitteenani. 

Ryhmänohjaajani ehdotti minulle opinnäytetyön aiheeksi kansainvälistä harjoittelua, 

ja hyväksyin sen heti. Vuonna 2013 lähdin neljäksi kuukaudeksi Espanjaan suoritta-

maan hoitotyön harjoittelua. Siellä tein myös KymiCare-harjoittelun kansainväliseen 

opiskelijavaihtoon liittyen.  

Tämän opinnäyteyön tarkoituksena on tuottaa tietoa kansainvälisen harjoittelun ohja-

uksesta ennen vaihtoon lähtöä Suomessa ja vaihdon aikana kohdemaassa.  Opinnäyte-

työssä keskityttiin kuvaamaan opiskelijoiden kokemaa opiskelijaohjausta ja sen piir-

teitä. Opinnäyteyö tuottaa tietoa siitä, miten kansainväliseen harjoitteluun valmistau-

dutaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön avulla kansainvälisen 

harjoittelun prosessia voidaan kehittää yhtenevämmäksi kaikille opiskelijoille.  

2 KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO HOITOTYÖN KOULUTUKSESSA 

2.1 Monikulttuurisuus hoitotyössä  

Hoitotyön periaatteita voidaan pitää samankaltaisina olinpaikasta riippuen. On tiettyjä 

asioita, jotka tehdään samalla tavalla kulttuuriin katsomatta. Kuitenkin kulttuuri tuo 

myös oman lisänsä ja erityispiirteensä hoitotyöhön. Erilaisia kulttuureja kohdataan 

väkisin Suomessa nykypäivänä. (Koskinen 2010, 78 - 81.)  

Hoitotyön toimintatavat voivat vaihdella suuresti kulttuurin mukaan. Toisille vieraan 

kulttuurin tavat voivat vaikuttaa epäammattimaisilta, koska on itse tottunut toimimaan 

erilailla. Kivisen (2005, 25) tutkimuksessa opiskelijat pohtivat erilaisia toimintatapoja 

ja parasta mahdollista vaihtoehtoa omalle toiminnalleen. Eri kulttuurien parissa käyt-

täytymissäännöt sekä sopimattomuuden rajat vaihtelevat. Koskisen (2003, 98, 111) 
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tutkimuksessa esiin nousivat kommunikaatiolliset väärinkäsitykset ja vaikeudet. Hä-

nen mukaansa vaihto-opiskelijana oleminen ja kulttuurinen shokki voi edesauttaa 

opiskelijaa ymmärtämään ja samaistumaan kotimaassaan eri kulttuurista tulevaan poti-

laaseen. Vaikeista kokemuksista opiskelijavaihdon aikana voi olla hyötyä monikult-

tuurisessa hoitotyössä.  

Kotimaahan palattuaan opiskelijat voivat ottaa monikulttuuriset opit mukaan harjoitte-

luun ja työhön sairaanhoitajina ja nähdä tilanteet eri perspektiivistä (Button et al. 

2005, 317). Kangastalon (2011, 61) tutkimus tukee edellistä. Vieraana oleminen toi-

sessa kulttuurissa muuttaa ja parantaa suhtautumista erilaisuutta kohtaan ja antaa näin 

keinoja kulttuurien kohtaamiseen ja monikulttuuriseen kanssakäymiseen. Niin hyvät 

kuin huonotkin kokemukset ovat hyödyksi opiskelijalle, ja hän oppii hyväksymään 

hoitokäytäntöjen erilaisuuksia (Button et al. 2005, 318).  

Kansainvälisen harjoittelun jälkeen opiskelijat kokevat pystyvänsä vastaamaan poti-

laiden kulttuurisiin tarpeisiin paremmin. Kulttuurinen tuntemus kasvaa harjoittelun ai-

kana, mikä taas edesauttaa maailmankatsomuksen ja oman näkemyksen laajenemista 

sekä erilaisuuden ymmärtämistä (Savolainen 2009, 22). Kokon (2008, 120 - 121) ja 

Hosion (2008, 36) tutkimusten mukaan kansainvälinen vaihto kehittää kognitiivisia 

taitoja, omia arvoja, ammatillisuutta, kommunikaatio- ja kielitaitoja sekä sopeutumis-

kykyä. Kivisen (2005, 49), Kokon (2008, 120 - 121) ja Savolaisen (2009, 50) mukaan 

sairaanhoidolliset toimenpiteet saattavat jäädä usein vähemmälle opille. Button et al. 

(2005, 318 - 319) tukevat samaa ajatusta kehittyvistä osa-alueista ja esittävät vielä, 

miten tärkeää opiskelijan olisi myös päästä seuraamaan ja osallistumaan hoidollisiin 

toimenpiteisiin, jotta ymmärrys eri toimintatavoista ja hoitosysteemeistä kasvaisi.  

On myös tutkimuksia (Hosio 2008, 36), joiden mukaan kädentaidot voivat kehittyä 

paljonkin ulkomaan harjoittelussa. Sen aikana saattaa päästä osallistumaan hoitotoi-

menpiteisiin, joita ei kotimaassa tule vastaan.  

Kemppaisen ja Pitkäpaasin (2005, 43, 50 - 51) tutkimus korostaa kielitaitoja sekä 

kommunikointia monikulttuurisessa hoitotyössä ja ympäristössä, mutta toteaa kulttuu-

rin tuntemuksen olevan tärkeämpää. Vieraasta kulttuurista tulevaa ihmistä on helpom-

pi hoitaa, jos tuntee hänen tapojaan ja arvojaan. Sairaanhoitajat, jotka omaavat koke-

musperäistä tietoa monikulttuuristen potilaiden tarpeista ja hoidosta, esimerkiksi kan-
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sainvälisen harjoittelun ansioista, voivat auttaa kehittämään terveydenhuollon palve-

luita ja yhteiskunnallisia tukimuotoja monikulttuuristuvalle väestölle. Hosion (2008, 

47) tulokset osoittavat samaa tietoa. Hänen tutkimuksessaan monikulttuurisen hoito-

työn valmiudet näkyivät erityisesti, kun opiskelijat olivat jo valmistuneita sairaanhoi-

tajia työelämässä. Samoin Wellmanin (2007,49) tutkimus osoitti, miten monikulttuu-

risten taitojen omaaminen ja mukaan ottaminen työhön, on aikaa vievä prosessi.  

Pyrkimys kulttuurisuuteen, henkilökohtainen kulttuurinen tietous, kulttuurien tunte-

mus, kulttuuriset kohtaamiset ja kielitaidot liittyvät kaikki kulttuurisen pätevyyden 

kehittämiseen (Koskinen 2003, 118). Kulttuurinen pätevyys kehittyy vahvasti ulko-

mailla suoritetussa harjoittelussa ja opinnoissa (Wellman 2007, 47).  

Liisa Koskinen (2010, 17 - 19) määrittelee teoksessaan käsitteen monikulttuurinen 

hoitotyö seuraavasti: ” -- viittaa erilaisten kulttuurien parissa tehtävään hoitotyöhön tai 

hoitoyhteisöön, jonka työntekijät ja asiakkaat ovat peräisin erilaisista kulttuureista ja 

etnisistä ryhmistä.” Tämä edellyttää sellaisia arvoja, kuten kunnioitus, yhdenvertai-

suus ja ennakkoluulottomuus. Ihmisen tulee kohdata tasa-arvoisena.   

2.2 Kansainvälinen opiskelijavaihto  

Suomalainen ammattikorkeakoulutus pyrkii mahdollisimman laadukkaaseen opetuk-

seen ja opiskelijoiden valmentamiseen työelämään, sekä Suomessa että maailmalla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- 

ja palveluorganisaatio CIMO tekee työtä kansainvälistymisen eteen. Kesäkuussa 

vuonna 2012 Helsingin yliopistossa järjestetyssä ACAn (Academic Cooperation As-

sociation) vuosikonferenssissa työstettiin korkeakoulutuksen kansainvälistymisen pa-

rantamista ja siihen liittyvää laadullista ja sosiaalista ulottuvuutta. Yleisenä ongelmana 

koettiin rahoitus. Pohdittiin myös, miten tietyiltä opiskelijaryhmiltä voitaisiin poistaa 

liikkuvuuden esteitä ja saada kaikille samanlaiset mahdollisuudet lähteä kansainväli-

seen vaihtoon. (CIMO 2012a.)  

Kokon (2008, 24) tutkimuksessa todettiin, miten työvoiman liikkuvuus koskee myös 

sairaanhoitajia nykyajan kansainvälistyvässä maailmassa. Siksi tietojen ja taitojen 

vaihtuvuus maasta toiseen on olennaista. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö kokee 

liikkuvuuden lisäämisen erittäin tärkeänä tekijänä kansainvälistymisessä. Kansainvä-

listymisen tulisi alkaa jo opiskeluajoilta, sillä tämä lisäisi vahvuuksia tulevaisuutta ja 
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työelämää varten. Suomi on tehnyt yhteistyötä Euroopan maiden kanssa Bolognan 

prosessin parissa. Sen tavoitteena on luoda yhteistä Eurooppalaista korkeakoulutus-

aluetta ja näin nostaa tasoa muihin maanosiin verrattuna. Yksi sen tavoitteista on juuri 

liikkuvuuden lisääminen ja mahdollisten esteiden poistaminen. Liikkuvuus koskee 

korkeakoulujen opiskelijoita ja opettajia sekä muuta henkilökuntaa. (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö.)  

Kokon (2008, 35 - 36, 46) tutkimus osoittaa, että Suomessa sairaanhoitajien kulttuuri-

seen tuntemukseen panostetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteiden mukaisesti 

jo opintojen aikana. EU:ssa kansainvälisten taitojen kehittäminen edesauttaa valtioi-

den välistä toimintaa ja yhteistyötä sekä maailmanlaajuista liikkumista. Suomessa sai-

raanhoitajaopintoihin pyritään sisältämään näitä asioita, jotta tämä globaali käytäntö 

toteutuisi. Myös Koskinen (2010, 59 - 60) pitää kansainvälisen vaihdon suorittamista 

oleellisena tekijänä monikulttuurisen hoitotyön oppimisessa ja ymmärtämisessä. 

Opiskelijan omat valmiudet ja taidot kehittyvät merkittävästi onnistuneen vaihdon ai-

kana.  

Kemppainen ja Pitkäpaasi (2005, 37 - 41) ovat analysoineet kansainvälisyyteen eri-

kostuneita sairaanhoitajakoulutuksia Suomessa. Koulutusten opetussuunnitelmat pe-

rustuivat terveys- ja sosiaalipolitiikkaan, ammatinharjoittamista koskevaan lainsää-

däntöön ja EU-direktiiveihin, terveydenhuollon arvoihin ja periaatteisiin sekä ammat-

tikorkeakoulun strategisiin päämääriin. Tutkimus osoitti, miten kansainvälistyminen ja 

monikulttuurisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa kasvattavat haasteita ammattitai-

tovaatimukselle ja näin myös sairaanhoitajakoulutukselle. Eräässä tutkimuksen koh-

teessa opintoihin sisältyi myös pakollinen kansainvälinen vaihto. Sillä pyrittiin edis-

tämään monikulttuurisuuden oppimista. Monikulttuurisuuden käsite jäi kuitenkin mää-

rittelemättömäksi eikä selvinnyt, miten se liittyy sairaanhoitajan pätevyyteen. Opetus-

suunnitelmissa ei selkeästi noussut esiin, että monikulttuurisuus olisi liitetty osaksi 

useita opintojaksoja. Siitä oli vain yksittäisiä kursseja, eikä laajempia kokonaisuuksia.  

Tutkijat nostivat esille myös mahdollisuuden kehittää kulttuurista pätevyyttä Suomes-

sa. Kulttuurista vaihtelua on runsaasti eri puolilla Suomea, ja se pitäisikin huomioida 

opetusten sisällöissä ja opettajien pätevyydessä. Myös heillä on mahdollisuus oman 

kulttuurisen pätevyyden kehittämiseen opettajavaihdon kautta. Näin he voivat tuoda 
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uusia näkökulmia ja menetelmiä opetukseensa. (Kemppainen & Pitkäpaasi 2005, 41 - 

42.)  

Samoin Button et al. (2005, 323) pohtivat tehokkainta tapaa oppia monikulttuurista 

hoitotyötä ja sen soveltamista omaan toimintaansa työelämässä. Heidän tutkimuksensa 

mukaan kansainvälinen vaihto ulkomailla on hyvä tapa, mutta he eivät löytäneet sel-

vää näyttöä sille, miten kauan ja tehokkaasti siellä opitut asiat pysyvät sairaanhoitajan 

työssä mukana.  

Kemppaisen ja Pitkäpaasin (2005) mukaan vaihto-ohjelmia tulisi kehittää houkuttele-

vammaksi vaihtoehdoksi opiskelijoille, jotta he osallistuisivat niihin. Kansainvälisellä 

vaihdolla tulisi saada korvattua kurssit Suomessa ja siihen tulisi saada enemmän rahal-

lista tukea. Kangastalo (2011, 57) selvitti tutkimuksessaan, miten jotkut opiskelijat 

olettavat ulkomaan vaihdon olevan looginen osa korkeakouluopintoja. Vaihtoon läh-

dön helppous oli tärkeä syy monelle sen toteuttamiseen.  

Koskinen (2010, 59 - 60) toteaa onnistuneen vaihtoajan ja opiskelijan kehittymisen 

edellytyksenä olevan opiskelijan oma persoona, kypsyys ja valmius toimia vieraassa 

kulttuurissa. Tähän vaikuttavat myös kansainvälisen vaihdon järjestelyt sekä kohde-

maan kontaktit ja rakenteet.  

Onnistunut vaihtoaika vaatii osallistuvien tahojen hyvää yhteistyötä. Koulutusorgani-

saatioiden koordinaattorit, kansainvälisten asiain toimistot, tutorit ja opiskelijat ovat 

kaikki osa hyvää ja toimivaa kansainvälistä toimintaa. Sosiaalinen tukiverkko on elin-

tärkeää opiskelijalle, joka suorittaa kansainvälistä vaihtoa ulkomailla ja pyrkii kehit-

tämään kulttuurista pätevyyttään.  (Button et al. 2005, 323; Koskinen 2003, 106, 112.)  

Myös aikaisemmin vaihdossa olleiden opiskelijoiden tuki ja kokemukset on huomioi-

tava. Opiskelijat voivat selvittää, millainen koko vaihtoprosessi todellisuudessa on. He 

myös kannustavat uusia opiskelijoita lähtemään vaihtoon ja myöhemmin toimivat 

apuna reflektoinnissa ja kokemusten jakamisessa. Samoin muut vaihto-opiskelijat 

kohdemaassa ovat tärkeä voimavara positiiviselle vaihtokokemukselle. Heidän kans-

saan voi keskustella ja vaihtaa kokemuksia ja tunteita. Tämä lievittää erilaisuuden 

tunnetta ja kulttuurisia vaikeuksia.  (Button et al. 2005, 323; Kivinen 2005, 56; Kan-

gastalo 2011, 58 - 59, 65.) 
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Koskisen (2003, 96 - 97) löytämä ongelma kansainvälisessä harjoittelussa oli heikko 

kommunikointi koulujen, opiskelijoiden ja harjoittelupaikkojen välillä. Epäselvyyksiä 

oli erityisesti koulutusohjelmien välillä. Koulut eivät tunteneet toistensa systeemejä tai 

opintojen sisältöjä. Tämä taas hankaloitti ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyt-

tämistä ja hyväksymistä opiskelijoiden kotimaiseen tutkintoon.  

Samoin Button et al. (2005, 319) toivat esille, miten vaihto-opintojen hyväksiluku voi 

olla ongelmallista. Heidän tutkimuksessaan esiintyi myös valmistumisen myöhästy-

mistä ja opintojen pidentymistä ulkomailla vietetyn ajan vuoksi. Hosio (2008, 48 - 49) 

taas sai tutkimuksellaan eriäviä tuloksia, mikä hänestäkin oli yllättävää. Hänen tutki-

muksessaan vastaajilla ei ollut ongelmia opintojen sisällyttämisessä tutkintoonsa. Eu-

roopan unionin alueella opiskelijan tulee saada todistus suorittamistaan opinnoista ul-

komailla. Tämä voi olla ongelmallista johtuen eri maiden erilaisista koulutusjärjestel-

mistä, mutta lähtökohtana on EU-maiden välinen yhteistyö ja akateeminen tunnusta-

minen. (Ulkomailla opiskelevien oikeudet 2011, 19.) 

Koulutusorganisaatioiden tulisi Koskisen (2003, 107 - 109) mukaan ehkäistä opiskeli-

joiden vaikeuksia vaihtokohteessa. Koulujen välinen huono kommunikaatio aiheuttaa 

opiskelijoille sopeutumisvaikeuksia. Perusasiat, kuten asuminen ja elinolot tulisi sel-

vittää jo ennen vaihtoon lähtöä. Opiskelijoita tulisi myös valmistaa kulttuuriseen eri-

laisuuteen ja mahdollisiin vaikeuksiin ja turhautumisen tunteisiin vieraassa ympäris-

tössä. Erityisesti opettajat voisivat keskustella enemmän toistensa kanssa ja selvittää 

edellä mainittuja asioita. Tämä lievittäisi kulttuurishokkia. Button et al. (2005, 322 - 

323) ovat samaa mieltä. Ulkomaille lähtevät opiskelijat tarvitsevat huolellisen pereh-

dytyksen kohdemaastaan ja sen terveydenhuoltosysteemistä. Heille tulee tarjota orien-

toitumista kulttuurista sokkia ja muita vaikeuksia helpottamaan. Wellman (2007, 47, 

51) sai samankaltaisia tuloksia tutkimuksessaan työskentelystä ulkomailla. Alkupe-

rehdytys on hyvin tärkeää, ja se ehkäisee kulttuurisokkia ja muita vaikeuksia.  

2.3 Kansainvälinen harjoittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ja Erasmus-ohjelma 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu kannustaa kaikkia oppilaitaan suorittamaan opin-

toja ulkomailla. Vuosittain opiskelijoista noin 15 % lähteekin maailmalle hakemaan 

uusia kokemuksia. Seuraavat taulukot kuvaavat hoitotyön opiskelijoita: ensihoitajia, 

sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia, jotka olivat ulkomaan harjoittelussa kevään 2012 - 
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kesän 2013 aikana. Kansainväliset opinnot valmistavat työelämään vaadittavia taitoja, 

kuten tiimityö- ja kielitaitoja sekä itsenäistä työtapaa. Opiskelu ulkomailla voi myös 

edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen. (Vaihto-opiskelu ja työharjoittelu ulko-

mailla 2013; KyAMK & MAMK – Go Abroad! 2010.)  

Taulukko 1. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden 

vaihtojaksot vuosina 2012 - 2013 

 Opiskelijoiden määrä vaihtokohteessa 

Koulutusohjelma ja 

vaihdon kesto (kk) 
E

sp
an

ja
 

N
o
rj

a 

R
u
o
ts

i 

S
ak

sa
 

S
k
o
tl

an
ti

 

M
al

aw
i 

N
am

ib
ia

 

S
ri

 L
an

k
a 

Ensihoitaja 3 kk  1 1  1  1 1 

Sairaanhoitaja 3kk 5 1  1 3 2 12 2 

Sairaanhoitaja 4kk 1   1     

Sairaanhoitaja 5kk 1        

Terveydenhoitaja 1kk        1 

Terveydenhoitaja 3kk       2 2 

Yhteensä 7 2 1 2 4 2 15 6 

 

Yleisesti haku opiskelijavaihtoon tapahtuu kerran vuodessa. Opiskelijan tulee itse sel-

vittää tietoa eri vaihtokohteista ja valmiuksistaan suorittaa opintoja ulkomailla. On 

myös tärkeää huomioida sopiva ajankohta ja opintojen sisällyttäminen omaan tutkin-

toon. Tavoite on, että vaihto-opiskelu ei pidennä tutkinnon suorittamista. Valmistau-

tuminen kansainväliseen vaihtoon on jatkuvaa vuorovaikutusta oman ammattikorkea-

koulun ja vaihtokohteen ammattikorkeakoulun välillä. Opiskelijan tulee itse ottaa vas-

tuu järjestelyistä, mutta koordinaattorit ja kansainvälisten asiain toimisto ovat tukena 

ja auttavat. (Vanhala 2008; Haku opiskelijavaihtoon 2013.) 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu valmentaa oppilaitaan kansainväliseen vaihtoon 

kahdella virtuaalikurssilla. Moona kuuluu kaikkien opiskelijoiden opetussuunnitel-

maan ja Valtterin suorittavat kansainväliseen vaihtoon lähtijät.  Kymenlaakson am-

mattikorkeakoulun intranetissä on ohjeita ja opastusta koko kansainvälisen vaihdon 

prosessista (Vaihto-opiskelu ja työharjoittelu ulkomailla 2013).  
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisten asiain toimisto on koonnut tii-

vistelmän kansainvälisestä vaihdosta Miksi lähtisin opiskelijavaihtoon ulkomaille? -

oppaaseen. Se korostaa kansainvälisen vaihdon hyötyjä opiskelijan monipuoliselle ke-

hittymiselle ja tulevaisuudelle työelämässä. Kansainvälisyystaitoihin he määrittelevät 

muun muassa ahkeruuden, avoimuuden sekä joustavuuden, jotka kaikki ovat oleellisia 

myös hyvässä työntekijässä. Kielitaidot ja kulttuurien tuntemus kuuluvat kansainväli-

syyteen, ja nekin kehittyvät vaihto-opiskelun aikana. Bergin (2010, 99 - 102) tutki-

muksen mukaan edellä mainitut asiat ovat piirteitä joita työnantajat arvostavat. Erityi-

sesti ennakkoluuloton ja rohkea asenne on tärkeää nykyajan työnhakijalle. Kansainvä-

linen kokemus nähdään hyvin positiivisena asiana.  

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opas kokoaa yhteen ammattikorkeakoulun tar-

joamat palvelut ja toimintatavat. Se sisältää samaa tietoa kuin EU ja Bolognan proses-

si siitä, miten korkeakoulutukset ovat yhteneviä ja toisiaan vastaavia Euroopan Unio-

nin jäsenvaltioissa. Opas kannustaa opiskelijoita lähtemään vaihtoon näyttäen minkä-

laista taloudellista tukea on mahdollista saada. Tämä on yksi opiskelijoiden liikku-

vuutta edesauttava tekijä.  (Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?) 

Erasmus on Euroopan korkeakoulujen laajin vaihto-ohjelma. Sen kautta voivat kor-

keakoulujen opiskelijat ja opettajat hakeutua toisen maan ja kulttuurin pariin. Eras-

mus-ohjelman kansainvälisiä tavoitteita ovat liikkuvuuden laadun ja määrän lisäämi-

nen, eurooppalaisen yhteistyön kehittäminen ja koulutuksen yhtenäistäminen; pyritään 

lisäämään opintoruositusten, arvosanojen, tutkintojen ja pätevyyksien tunnustamista 

ympäri Eurooppaa. (CIMO 2012b.)  

Kymenlaakson ammattikorkeakoululle on myönnetty Erasmus Peruskirja. Se sitoo 

ammattikorkeakoulun toteuttamaan sujuvaa kansainvälistä liikkuvuutta Euroopassa. 

Opintojen tulee olla ilmaisia tuleville vaihto-opiskelijoille, ja kansainväliset opinnot 

tulee tunnistaa osaksi opiskelijoiden tutkintoa. Peruskirja edellyttää myös tulevien 

vaihto-opiskelijoiden hyvää kohtelua ja heidän auttamistaan ja tukemistaan kaikin ta-

voin. Kansainvälisen liikkuvuuden tulee olla laadukasta, ja Erasmus-ohjelmaan liitty-

viä asioita tulee mainostaa ja tuoda esille. Ammattikorkeakoulun tulee pyrkiä tasa-

arvoisuuteen. (Lifelong Learning Programme 2007.)  
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Erasmus-ohjelma tarjoaa rahallista tukea kansainvälisen vaihdon suorittaville opiskeli-

joille. Rahasumman määrään vaikuttavat kohdemaa ja sen elinkustannukset, Erasmus-

apurahojen kansalliset toimintamallit ja muut mahdolliset haettavat apurahat. (Euroo-

pan komissio 2000, 16.) 

Jaques Delors, Euroopan komission entinen puheenjohtaja, tuo esille käsitteen ”chil-

dren of Erasmus”. Tämä kiteyttää sen, mitä Erasmus-ohjelma opiskelijoille tarjoaa. 

Ihmiset eri puolilta Eurooppaa oppivat tuntemaan toisensa ja tutustuvat erilaisiin ta-

poihin eri kulttuurien parissa. Kokemukset ovat maailmankatsomusta avartavia ja luo-

vat yhtenäisyyttä ihmisten välille sekä antavat opiskelijalle valmiuksia tulevaisuutta 

varten. Delors painottaakin, että olisi tärkeää innostaa kaikkia nuoria lähtemään kan-

sainväliseen vaihtoon näitä kokemuksia haalimaan. Tämä olisi panostusta kohti yh-

teistä Eurooppaa kaikille sen kansalaisille. (European Union 2012, 5.)  

3 OPISKELIJAOHJAUS 

3.1 Tavoitetietoisuus opiskelijaohjauksessa 

Terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelua raamittavat opetussuunnitelman ta-

voitteet. Tutkinnon saaminen edellyttää tiettyjen taitojen oppimista, jotka sisältyvät 

opetussuunnitelmaan. Käytännön harjoittelun ohjauksessa tulee hyödyntää tavoitteita, 

sillä ne ovat tärkeä osa oppimista. Siksi opiskelijoiden ohjaajien tulisi tuntea tavoitteet 

hyvin. (Mäkinen 2011, 76 - 78.) 

Tämä on tutkimusten mukaan koettu kuitenkin hankalaksi. Luojuksen (2010, 149 - 

150) tutkimuksessa ohjaajat kokivat opetussuunnitelman tavoitteet vaikealukuisiksi ja 

niitä oli hankala siirtää työelämään. Tähän tarvittaisiin lisää koulutusta ja yhteistyötä 

koulutusorganisaatioiden kanssa. Toisaalta taas opiskelijoiden itse asettamat tavoitteet 

saatiin helpommin mukaan ohjauksen työvälineeksi, ja ohjaajat pyrkivät käyttämään 

tavoitteita ohjauskeskusteluissa ja -tilanteissa.  

Tavoitetietoisuus on ongelmallista myös ulkomailla suoritetuissa opinnoissa (Koski-

nen 2003, 96 - 97). Koulutusorganisaatioiden ja harjoittelupaikkojen välinen kommu-

nikointi on liian vähäistä, niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.  
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3.2  Ohjauksen laatuun vaikuttavat tekijät  

Luojuksen (2010, 153 - 154) tutkimuksen mukaan terveydenhuollon opiskelijoiden 

ohjauksen laatuun vaikuttavat huomattavasti ohjaajan ominaisuudet. Hyvä ohjaaja 

suhtautuu opiskelijaohjaukseen myönteisesti. Taitavat ohjaajat tuntevat opetussuunni-

telman tavoitteet sekä opiskelijan omat tavoitteet ja hyödyntävät niitä ohjauksessaan. 

Ohjaajan tulisi myös tiedostaa opiskelijaohjauksen vaikutus omaan ammatilliseen 

kasvuun. Opiskelijoiden ohjauksen kautta he voivat itse saada lisätietoa ja kehittää tai-

tojaan terveydenhuollon alalla. Tätä tukee ohjauksen vapaaehtoisuus.  

Kivisen (2005, 27, 48) mukaan kansainvälisessä harjoittelussa juuri ohjaajan persoona 

korostuu työvälineenä hoitotyössä ja opiskelijoiden ohjaamisessa. Vuorovaikutustilan-

teet ovat ne, joista opiskelijat oppivat eniten. Myös Hosio (2008, 48) toteaa, kuinka 

hyvä ohjaussuhde on tärkeä edellytys harjoittelun onnistumiselle. Kokko (2008, 38) 

tuo esiin opiskelijan kokemuksen vaikutusta oppimiseen. Koettu asia ja sen reflektoin-

ti on tärkeää sairaanhoitajalle niin opinnoissa kuin työelämässäkin. Ohjaajan tulisi tie-

dostaa tämä ja osata tukea opiskelijaa keskustelemaan kokemuksistaan. Kokko painot-

taa juuri ohjattua ja jaettua reflektointia oppimisen edellytyksenä ja syvällisenä ym-

märtämisenä.  

Samankaltaisia tuloksia on myös muista tutkimuksista. Reflektointi on erittäin tärkeää 

sairaanhoitajan henkilökohtaisessa kasvussa ja oppimisessa sekä ammatillisessa kehit-

tymisessä. Kansainvälisessä vaihdossa sitä voisi edesauttaa mentoroinnilla ja tutoroin-

nilla. Sairaanhoitajan tai toisen opiskelijan kanssa keskustelu ja omien kokemusten 

pohdinta lievittäisi kulttuurista sokkia, yksinäisyyttä ja muita mahdollisia ikäviä tun-

temuksia, joita vaihto-opiskelija voi vieraassa maassa kohdata. Opiskelija voi näin so-

peutua uuteen ympäristöön ja sen tapoihin helpommin. Reflektointi tieteellisellä tasol-

la taas edesauttaa kulttuurin tuntemusta ja ymmärrystä. Sosiaalisuus ja ammatillisuus 

kehittyvät, harjoittelu on mielekkäämpää ja oppiminen tehokkaampaa. (Kivinen 2005, 

56; Koskinen 2003, 119 - 120; Kemppainen ja Pitkäpaasi 2005, 44 - 45.) 

Myös Mäkinen (2011, 85 - 87, 93 - 94) tuo esille vuorovaikutuksen ja reflektoinnin 

tärkeyden ohjauksessa. Hän korostaa myös opiskelijan persoonan vaikutusta oppimi-

seen. Hänen tutkimuksessaan opiskelijoilta odotettiin aktiivisuutta ja oma-

aloitteisuutta. Mitä parempi motivaatio oppimiseen opiskelijalla on, sitä parempi on 
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myös ohjaussuhde. Ohjaajat kokevat, ettei heidän työnsä ole motivoida opiskelijaa, 

vaan tarjota tälle mahdollisuuksia oppia.  

Muut tekijät, jotka vaikuttavat opiskelijaohjaamisen laatuun, ovat oppimisympäristö, 

ohjaajien resurssit ja yhteistyö koulutusorganisaation kanssa. On tärkeää kehittää op-

pimisympäristön ilmapiiri myönteiseksi, jotta tulokset olisivat parempia. Opiskelijoi-

den tulee tuntea olonsa turvalliseksi terveydenhuollon harjoitteluyksiköissä. Kun il-

mapiiri on hyvä ja avoin, on myös opettajien helpompi tulla paikalle ja osallistua oh-

jaukseen. Käytännön ohjaajat toivovatkin opettajien osallistumista ja tukea ohjauspro-

sessiin. Opiskelijan arviointi on sujuvampaa, kun yhteistyö opettajan kanssa on tiivis-

tä. (Luojus 2010, 153, 157 - 158.)  

Kaikkea rajoittavat tekijät ovat resurssit. Opiskelijaohjaukseen on todettu olevan liian 

vähän aikaa. Käytännön harjoittelun ohjaamiseen toivottaisiin myös lisäkoulutusta, 

sillä suurin osa ohjaajista käyttää vain omaa aikaisempaa tietotaitoaan, joka tulee 

omista kokemuksista. Itse opiskelijaohjaamiseen suunnattua koulutusta he eivät ole 

saaneet. (Luojus 2010,157 - 158).   

Savolainen (2009, 35) ja Koskinen (2003, 11, 98) nostavat esille, miten sairaanhoitaji-

en opiskeluaikaisen kansainvälisen vaihdon on todettu parantavan kielitaitoja ja kult-

tuurin tuntemusta merkittävästi. Opiskelijana uuteen kulttuuriin ja ympäristöön tule-

minen avartaa ymmärrystä erilaisuudesta. Kokko (2008, 34) sekä Kemppainen ja Pit-

käpaasi (2005, 50 - 51) lisäävät vielä, miten oman kulttuurin tuntemus ja arvostus ke-

hittyvät kansainvälisen vaihdon aikana. Myös sen tunteminen on avainasemassa, kun 

lähdetään tavoittelemaan monikulttuurista osaamista.  Kansainvälinen vaihto on erit-

täin hyvä pohja sairaanhoitajille monikulttuurisen hoitotyön oppimiseen. Kokko 

(2008, 34) tiivistää sen olevan lopulta itsestä kiinni, miten opitut asiat soveltaa omaan 

työhönsä ja elämäänsä.  

Suomessa on tänä päivänä myös paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat 

yhtä laadukasta ohjausta kuin suomalaisetkin. Ongelmana heidän kanssaan on kielitai-

to. Opiskelijoilta odotetaan suomen kielen osaamista. Ajoittain ongelmaiseksi koettiin 

myös kulttuurierot, jotka voivat johtaa kiusallisiin tilanteisiin. (Jääskeläinen 2009, 34.)  

Suomessa ulkomaalaistaustaiset potilaat annetaan usein hoitajille, jotka ovat suoritta-

neet opiskeluaikana kansainvälisen vaihdon tai työskennelleet toisessa maassa (Savo-
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lainen 2009, 35). Ulkomaalaisten opiskelijoiden ohjaukseen tulisi hyödyntää niiden 

sairaanhoitajien tietotaitoa, joilla on kokemuksia hoitotyöstä vieraassa kulttuurissa. 

Heidän kielitaitonsa on mahdollisesti parempi ja heillä muita valmiuksia toimia ulko-

maalaisen opiskelijan ohjaajana.  

4 OPINNÄYTETYÖ TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET  

Opinnäyteyön tarkoituksena on selvittää, miten kansainvälisen harjoittelun ohjaus 

toimii Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ennen vaihtoon lähtöä Suomessa ja 

vaihdon aikana kohdemaassa.  Tavoitteena on saada tietoa, jolla voidaan kehittää koko 

kansainvälisen harjoittelun prosessia. Opinnäytetyössä keskitytään kuvaamaan opiske-

lijoiden kokemaa valmistautumista ja ohjausta harjoitteluun liittyen. Tutkimuskysy-

mykset ovat seuraavat:  

1. Miten kansainväliseen harjoitteluun valmistaudutaan Kymenlaakson ammattikor-

keakoulussa?  

2. Mitkä asiat vaikuttavat opiskelijaohjauksen laatuun kohdemaassa kansainvälisen 

harjoittelun aikana?  

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS  

5.1 Opinnäytetyön lähestymistapa 

Opinnäytetyö tehtiin laadullisella tutkimusmenetelmällä. Laadullisella tutkimuksella 

voidaan aineistosta tehdä monipuolisia havaintoja. Jotta tutkimuksesta tulisi perusteel-

linen ja tarkka, tulee sen kohde rajata tarpeeksi suppeaksi ilmiöksi. Laadullinen tutki-

mus on sopiva menetelmä sellaisille kohteille, joista ei ole paljon aikaisempaa tutkit-

tua tietoa.  Aineistoksi sopivat monet asiat; erityisen hyvin tutkittavien omat vapaa-

muotoiset raportit, kuten tässä opinnäytetyössä. (Nieminen 2006, 219 - 220; Perttula 

2005, 147; Puusa 2011, 114 - 118; 219 - 220; Vuokila-Oikkonen, Janhonen & Nikko-

nen 2003, 91.)  

Tämän opinnäytetyön lähteinä ovat opiskelijoiden raportit ja tarkoituksena on kuvata 

kokemuksia. Erkkilän (2005, 196, 202) sekä Vuokila-Oikkosen, Janhosen ja Nikkosen 

(2003, 90) mukaan kokemuksia tutkittaessa pyritään ymmärtämään aineiston tuottajan 
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henkilökohtaista ja ainutlaatuista näkökulmaa suhteessa tutkimuksen kohteeseen. Ai-

neistoa tulee kuvata ja ymmärtää todenmukaisina kertomuksina. Siksi kerronnan tulee 

olla vapaata, jotta kokemus on hyvin kuvattavissa. Perttula (2005, 136, 139) toteaa 

kokemusten tieteellisen perustan olevan siinä, että tutkija osaa lähestyä aineistoa ob-

jektiivisesti. Hänen tulee olla johdonmukainen ja antaa tutkimuskysymysten ohjata 

analysointia. Tässä opinnäyteyössä opiskelijoita ohjeistettiin kolmella kysymyksellä 

saatekirjeessä, jotta aineisto vastaisi tutkimuskysymyksiin. Heiltä toivottiin reflek-

toivaa kirjoittamista omista kokemuksistaan.  

Alasuutarin (2011, 87 - 88) mukaan laadullisen tutkimuksen aineiston tulee olla moni-

puolista ja kertovaa.  Sen analyysi saa olla vapaamuotoista ja eri näkökulmista tehtyä. 

Nieminen (2006, 218 - 219) selvittää, mitä asioita tulee huomioida, kun aineistona 

toimivat vapaamuotoiset raportit. Tutkija ei voi tarkentaa aineistoaan esittämällä lisä-

kysymyksiä tai tulkitsemalla kehonkieltä ja äänensävyjä, kuten esimerkiksi haastatte-

luissa. On luotettava siihen, että raportit ovat todenmukaisia. Kattavan aineiston ra-

porttien tulisi olla tarpeeksi pitkiä ja kuvaavia, jotta tutkija hyötyisi niistä. Aineistosta 

ei saa tehdä omia johtopäätöksiä ilman näyttöä. Kaiken tulee nousta aineiston sisällös-

tä.  

5.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu  

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hoitotyön 

opiskelijat, jotka suorittivat kansainvälisen opiskelijavaihdon aikavälillä kevät 2012 – 

kesä 2013. Opiskelijoita oli yhteensä 39. Saatekirje lähetettiin 18 oppilaalle. He vali-

koituivat sillä perusteella, etteivät he olleet vielä valmistuneet ja he olivat lähteneet 

vaihtoon ennen toukokuuta 2013. Vastauksia saatiin seitsemän.  

Ennen vaihtoon lähtöä tai sen alussa opiskelijoita ohjeistettiin sähköpostitse kirjoitta-

maan raportti kokemastaan opiskelijaohjauksesta. Saatekirjeessä neuvottiin kuvaa-

maan ohjausta kansainväliseen harjoitteluun valmistauduttaessa Suomessa ja harjoitte-

lun aikana kohdemaassa. Opiskelijoita pyydettiin kertomaan myös mahdollisia kehi-

tettäviä asioita koko vaihtoprosessissa.  
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5.3 Aineiston analyysi 

Sisällön analyysi on monivaiheinen prosessi, jossa aineiston tulkinta on jatkuvaa. Se 

on käsitteenä löyhästi määritelty ja enemmänkin viitekehys. Tulkintaa voi tehdä usein 

eri tavoin ja tätä määrää tutkijan oma ajattelutapa ja mielenkiinto. Tutkijan on oltava 

luova ja hänen tulee käsitellä aineistoaan useasta eri näkökulmasta.  Luotettavan sisäl-

lön analyysin tulee kuitenkin sisältää seuraavat vaiheet: analyysiyksikön valinta, ai-

neistoon tutustuminen, aineisto pelkistäminen, aineiston kategorisointi ja tulkinta. 

(Alasuutari 2011, 88; Erkkilä 2005, 200 - 202; Puusa 2011, 116 - 118; Nieminen 

2006, 219; Vuokila-Oikkonen, Janhonen & Nikkonen 2003, 94.)  

Induktiivinen analyysiprosessi perustuu aineistoon. Kun aineisto saadaan kerättyä, tu-

lee se pelkistää tutkimuskysymyksiin nojaten, jotta saadaan karsittua pois kaikki yli-

määräinen tieto. Tämä edellyttää aineiston läpikäymistä moneen kertaan ja syvää pe-

rehtymistä siihen. Sen jälkeen tutkimusaineisto voidaan ryhmitellä uudeksi johdon-

mukaiseksi kokonaisuudeksi. Valitut ilmaisut kerätään suorina lainauksina tai mahdol-

lisimman tarkkaan niitä muuttamatta listoihin. Seuraavaksi ilmaisut ryhmitellään yh-

teneviksi kokonaisuuksiksi ja muodostetaan alakategoriat. Analyysin aikana aineistos-

ta nousee ala- ja pääkäsitteitä, jotka voivat nimetä ryhmittelyä. Analysointi jatkuu yh-

distämällä samankaltaiset ryhmät yhä uudestaan yläkategorioiksi. Ryhmät nimetään 

taas ja niitä muodostetaan niin kauan kuin se on mahdollista ja oleellista analyysin 

kannalta. Tämä on aineiston abstrahointia eli käsitteellistämistä. Ryhmiä luodessa tu-

lee huomioida, että ne ovat toisensa pois sulkevia. (Kyngäs & Vanhanen 1999; Latva-

la & Vanhanen-Nuutinen 2003, 23 - 33; Nieminen 2006, 219; Perttula 2005, 136; 

Vilkka 2005, 140 - 141.)  

Sisällön analyysin tavoitteena on kehittää ymmärrystä eri ilmiöistä. Prosessi vie aikaa, 

mutta tutkija saa itse kehitellä hänelle ja hänen aineistolleen sopivat apuvälineet. Tie-

tyt vaiheet tulee suorittaa, mutta tutkija voi tehdä ne haluamallaan tavalla. Oleellista 

on muistaa kirjata ja dokumentoida kaikki tehty työ analyysin aikana mahdollisimman 

huolellisesi. Tutkijan tulee osoittaa, millä keinoin hän on johtopäätöksensä tehnyt. 

Raportoinnin ja dokumentoinnin tulee olla johdonmukaista ja selkeää. Siinä on tuota-

va esille oma ajatuksenkulkunsa, jotta tutkimus olisi toistettavissa ja johtopäätökset 

ymmärrettävissä. (Erkkilä 2005, 202; Kyngäs & Vanhanen 1999; Nieminen 2006, 219 

- 220; Perttula 2005, 149; Vuokila-Oikkonen, Janhonen & Nikkonen 2003, 104 - 106.)  
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Kuvassa 1 esitetään tämän opinnäytetyön sisällön analyysi Tuomen ja Sarajärven 

(2006, 111) teosta mukaillen.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Aineistolähtöinen sisällön analyysi 

Tässä opinnäytetyössä aineisto kerättiin sähköpostitse opiskelijoilta raporttien muo-

dossa. Raportit luettiin huolellisesti läpi moneen kertaan. Analyysiyksiköksi valittiin 

kokemuksia kuvaavat lauseet ja ilmaisut. Tutkimuskysymyksiin nojaten aineisto pel-

kistettiin kahdessa vaiheessa. Ensin haettiin ilmaisuja, jotka liittyivät kansainvälisen 

harjoittelun ohjaukseen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ennen vaihtoon lähtöä. 

Ilmaisut pelkistettiin ja ryhmiteltiin sisältöjensä mukaan. Seuraavaksi ryhmät nimet-

tiin niitä kuvaavasti. Edelleen ryhmiä yhdistettiin, mistä syntyivät yläkategoriat.  

Analyysiprosessin myötä ensimmäinen tutkimuskysymys muotoutui uudestaan, ja 

näin aineiston sisältö vastasi sitä paremmin. Ensimmäisen vaiheen abstrahointi ja ka-

tegoriointi antavat siis tietoa kansainväliseen harjoitteluun valmistautumisesta Ky-

menlaakson ammattikorkeakoulussa. Seuraavaksi pelkistäminen ja ryhmittely tehtiin 

Raporttien lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja yliviivaaminen 

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen ilmauksista 

Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely ja alakategorioiden muodostaminen 

Alakategorioiden yhdistäminen ja yläkategorioiden muodostaminen 

Analyysiyksikön valinta 

Tulkinta ja vastaaminen tutkimuskysymykseen 
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toisen tutkimuskysymyksen kohdalta. Näin saatiin tietoa kansainvälisen harjoittelun 

ohjauksesta kohdemaassa.  

Aineistoa pyrittiin kunnioittamaan todenmukaisena kerrontana. Analyysiyksiköt kerät-

tiin tarkasti alkuperäismuodossaan niitä mahdollisimman vähän muuttamalla. Niitä 

ryhmiteltiin useaan otteeseen ja erilaisia vaihtoehtoja pohdittiin paljon. Lopulliset 

ryhmät ja alakategoriat muodostuivat niin, että ne ovat toisensa poissulkevia. Abstra-

hointi jatkui, kunnes se tuntui vastaavan tutkimuskysymyksiä. Taulukossa 2 esitellään 

esimerkki yhden alakategorian muodostamisesta sisällön analyysilla.  

Taulukko 2. Esimerkki induktiivisesta sisällön analyysista 

Suorat lainaukset ”Innostuin kansainväliseen vaihtoon lähdöstä kaikille 

pakollisella Moona-kurssilla, jossa kerrottiin erilaisista 

mahdollisuuksista lähteä vaihtoon.”  

”Meitä kehoitettiin hurjasti lähtemään ulkomaille ja sii-

hen liittyikin Moona-kurssi.”  

”Lisäkipinän siihen toi muiden opiskelijoiden kertomuk-

set sekä koulun panostaminen vaihto-opiskeluun lähtemi-

seen.”   

Pelkistetyt ilmaukset Koulun panostaminen ja kannustaminen vaihtoon lähte-

miseen 

Moona-kurssi 

Muiden opiskelijoiden kokemukset 

Alakategoria Motivaatio ja innostus 

 

Analysointi tehtiin ensin ilman tietokonetta, joten raportit tulostettiin paperiversioiksi. 

Tämän tapa oli mielekkäämpi, sillä raportit luettiin läpi moneen kertaan ja perusteelli-

sesti. Pelkistetyt ilmaukset poimittiin tarralapuille, jotta ryhmittely onnistuisi helposti. 

Pelkistetyt ilmaukset tulostettiin vielä erikseen paperiarkeille ja ne koodattiin yläkate-

gorioiden mukaisesti värillisiä yliviivauskyniä käyttäen, jotta tulosten tarkastelu ja kir-

jaaminen olisi sujuvampaa. Lopulta sama työ tehtiin tekstikäsittelyohjelmalla ja asiat 

koottiin kuvioihin (esitellään tuloksien yhteydessä). Tuloksia pohdittaessa tutkija pa-
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lasi taas aineiston pariin ja mietti mahdollisia suoria lainauksia tutkimustyötä tuke-

maan.  

6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET  

6.1 Kansainväliseen harjoitteluun valmistautuminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 

Aineiston sisällön analyysilla alakategorioiksi muodostuivat: motivaatio ja innostus, 

opiskelijoiden omatoimisuus ja aktiivisuus, eri tahojen apu ja tuki, harjoittelun järjes-

telyt ja ohjaus, käytännönasioiden järjestely sekä tarvittavat lomakkeet ja hakemukset.  

Tutkimuksen yläkategoriat taas ovat seuraavat: opiskelijaan liittyvät tekijät, koulutus-

organisaatioiden toiminta ja yhteistyö eri tahojen välillä. Nämä kaikki liittyvät kan-

sainvälisen harjoittelun valmistautumiseen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 

(kuva 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kansainväliseen harjoitteluun valmistautuminen Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulussa  

Motivaatio ja 

innostus 

Opiskelijoiden 

omatoimisuus ja 

aktiivisuus 

Eri tahojen 

apu ja tuki 

Harjoittelun 

järjestelyt ja 

ohjaus 

Käytännönasioi-

den järjestely 

Tarvittavat lomak-

keet ja hakemukset 

Opiskelijaan 

liittyvät 

tekijät 

Koulutusor-

ganisaatioiden 

toiminta 

Yhteistyö eri 

tahojen välillä 

Kansainväliseen har-

joitteluun valmistautu-

minen Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulussa 
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6.1.1 Opiskelijaan liittyvät tekijät 

Kansainväliseen harjoitteluun opiskelijoita motivoi erityisesti kaikille pakollinen 

Moona-kurssi. Siellä selitettiin vaihtoprosessia, ja jo vaihdossa olleet opiskelijat ker-

toivat kokemuksiaan. Myös koulun panostaminen ja kannustaminen kansainväliseen 

toimintaan ja ulkomaille lähtöön koettiin tärkeäksi motivoijaksi.  

Opiskelijoiden omatoimisuus ja aktiivisuus korostuivat vaihtoa suunniteltaessa. He ot-

tivat itse yhteyttä vaihtokoordinaattoriin ja kansainvälisten asiain toimistoon. Suurin 

osa vastaajista totesi raporteissaan saaneensa riittävästi apua vaihtoon valmistautumi-

seen. Koordinaattorit ja opettajat hoitivat esimerkiksi harjoittelupaikat ja neuvoivat 

lomakkeiden täyttämisessä. Kahdessa raportissa ilmeni kuitenkin päinvastaisia koke-

muksia. Opiskelijat kokivat jääneensä yksin koko asian kanssa ja saaneensa väärää tie-

toa tärkeistä asioista, kuten viisumista:  

”Kun sitten olin tehnyt päätöksen työharjoitteluun lähdöstä ulkomaille 

minulle tuli tunne siitä, että minut jätettiin yksin asian kanssa. En tiennyt 

mitä enkä miten asioita tulisi hoitaa” 

Opiskelijoiden aktiivisuus korostui myös ohjauksen saannissa. Kun aktiivisesti haki 

ohjausta, sitä myös sai. Eräs opiskelija kertoi toisaalta yrittäneensä saada lisää apua 

sähköpostitse, mutta se osoittautui hankalaksi:  

”Ohjausta sai, kun meni kysymään.”  

”Yritin kysellä apua opettajalta sähköpostitse, mutta sekin oli haastavaa 

sillä kysymyksiä heräsi todella paljon.”  

Tietoa kohdemaasta saatiin pääasiassa itse hakemalla. Neuvoksi saatiin myös kysellä 

vinkkejä jo kohdemaassa olleilta opiskelijoilta. Kohdemaasta toivottiin enemmän tie-

toa opettajilta: 

”Parempi info ennen harjoittelua kohdemaasta.”  

”Eli itse jouduin hankkimaan suuren osan tiedoista--”.  
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6.1.2 Koulutusorganisaatioiden toiminta 

Suomesta apua ja tukea harjoitteluun saatiin eri tahoilta koulutusorganisaatiosta. Muut 

opiskelijat saattoivat antaa tietoa vaihtoon lähtijöille. Kansainvälisten asiain toimiston 

työntekijät koettiin suureksi avuksi ja heidän vaihtoinfoistaan saatiin tietoa prosessiin 

liittyen. Kansainvälisten asiain toimiston ylläpitämä Valtteri-kurssi oli myös apuna 

kansainväliseen harjoitteluun valmistauduttaessa:  

”Tietoa mitä kaikkea minun pitäisi tehdä ennen lähtöä, sain kv-

toimistosta. Mielestäni se riitti ja neuvot olivat tarkkoja ja selkeitä.”  

Kansainvälisten asiain toimiston lisäksi neuvoja saatiin terveydenhoitajalta. Tervey-

denhoitaja kertoi muun muassa rokotuksista, jotka ovat olennainen asia ulkomaille 

lähdettäessä.  

Opettajat ja koordinaattorit järjestivät harjoittelupaikat kaikille opiskelijoille. Vain yk-

si opiskelija kertoi joutuneensa itse ottamaan yhteyttä kohdemaan sairaalaan ja järjes-

tämään paikan. Tämä johtui siitä, että ensimmäinen harjoittelupaikka peruuntui ja 

opiskelija oli jo saapunut kohdemaahan. Hän sai paikan kuitenkin järjestettyä, ja koulu 

tuki ja neuvoi asiassa.  

Lähes kaikkien raporttien sisällöstä paljastuivat puutteet itse harjoittelun ohjauksessa. 

Käytännön harjoitteluun ei annettu selkeitä ohjeita. Tarvittavista tuntimääristä tai työ-

vuorojen merkitsemisestä ei kerrottu. Yksi opiskelijoista koki jopa paineita tästä asias-

ta ja teki näin hyvin paljon ylimääräisiä tunteja. Hän korosti kuitenkin kaiken olleen 

oppimisen kannalta hyödyllistä:  

”Koulussa vois selvittaa aluksi kuinka monta viikoa tuntia tulisi tehda 

(papereissani luki aika ihmeelisesti eika tasmanny...) ja sit ne vapaat 

minka mukaa ja korostaa sita, etta ei haittaa vaikkei tulis ihan taytee 

tunnit... ainakin nain huolellisella opikelijalla tulee paineita tunneista;)”  

Myös kaksi muuta opiskelijaa koki ongelmia saman asian kanssa:  
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”Minulle ei annettu mitään harjoitteluihin liittyviä kaavakkeita tai lo-

makkeita eikä minulle kerrottu edes työvuorojen määrästä, merkitsemis-

tä tai mistään muustakaan.”  

”Harjoittelu tavoitteista tai ohjeistuksesta en saanut opettajalta juuri 

mitään infoa.”  

Vain yksi opiskelija kuvasi saaneensa ohjeita käytännön harjoittelua varten:  

”Mielestäni myös kaikki opettajat olivat myönteisiä vaihto-opiskeluni 

suhteen, ja he antoivat minulle neuvoja käytännön harjoitteluun.”  

Harjoitteluille ei pääsääntöisesti laadittu tavoitteita. Eräs opiskelija totesi, että opetta-

jat eivät ottaneet ulkomailla suoritettuihin kursseihin kantaa, sillä tavoitteet eivät päde 

vastaavien kurssien kanssa Suomessa.  

Koulutusorganisaatiolta Suomesta saatiin apua käytännön järjestelyihin kansainväli-

seen harjoitteluun valmistauduttaessa. Neuvot ja ohjaaminen itse harjoitteluun taas 

jäivät hyvin puutteellisiksi:  

”Koen saaneeni ihan hyvin ohjausta koululta ennen vaihtoon lähtöä, 

pääsääntöisesti kuitenkin käytännön järjestelyihin.” 

Vaihtokohteen koulutusorganisaatio oli myös apuna prosessissa. He olivat mukana 

harjoittelupaikkojen järjestämisessä ja eräälle opiskelijalle he järjestivät jopa majoi-

tuksen ja kuljetuksen lentokentältä.  

6.1.3 Yhteistyö eri tahojen välillä 

Raporteista nousi ilmi, miten kansainväliseen harjoitteluun valmistautuminen on yh-

teistyötä opiskelijan ja koulutusorganisaatioiden välillä. Oman ammattikorkeakoulun 

opettajat ja koordinaattori olivat yhteydessä vaihtokohteen henkilökuntaan vaihtoa 

suunniteltaessa. Myös opiskelijat olivat yhteydessä vaihtokohteeseen, ja eräs opiskeli-

ja kertoikin, miten sai esittää toiveita harjoittelupaikan suhteen:  
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”Käytännönjärjestelyt ennen vaihtoa eivät vaatineet minulta paljon. 

Opettajat hoitivat harjoittelupaikkani ja minulle jäi vain omien asioiden 

hoitaminen.”  

”Minulta harjoittelupaikkojen järjestäminen ei vaatinut muuta kuin toi-

veeni esittämistä.”  

Hakukaavake- ja lomakeasiat koettiin melko hankaliksi. Erilaisia papereita oli paljon 

ja niiden täyttäminen oli vaikeaa. Neuvoja haettiin opettajilta ja koordinaattoreilta se-

kä kansainvälisten asiain toimistosta. Apurahojen hakemiseen saatiin eniten neuvoja, 

mutta harjoitteluun liittyvät lomakkeet jäivät epäselviksi:  

”Enemmän apua olisin toivonut erilaisten hakukaavakkeiden täyttämi-

seen; mitä kaikkea tarvitsee täyttää ja milloin palauttaa. Sen sijaan apu-

rahojen hankkimiseen sain paljonkin ohjausta, se helpotti niiden hank-

kimista.” 

”-- neuvoi myös pintapuolisesti apurahoista, joita voi hakea harjoittelun 

ajaksi. Vaihtoon lähtöön tarvittavien lomakkeiden täyttämiseen sain 

apua koulun järjestämästä vaihtoinfosta --.” 

Kaksi opiskelijaa nosti esiin myös harjoittelun jälkeisen ajan. Heille oli epäselvää, 

minne kaikki lomakkeet ja todistukset tuli toimittaa. Ei myöskään tiedetty, mistä opin-

topisteet saataisiin. Tähän vaiheeseen kaivattiin lisää infoa ja ohjausta:  

”Vaihdon jälkeistä aikaa olisi ohjeistettava paremmin, sillä en ollut 

varma kenelle saamani dokumentit (todistus vaihdosta, tekemäni tehtä-

vät) piti palauttaa. Siitä koulu voisi antaa enemmän infoa.”  

”Ja sit mita teha ku harjottelu on ohi mista ja miten saa tarvittavat opin-

topisteet yms.”  

6.2 Ohjauksen laatuun vaikuttavat tekijät 

Pelkistetyt ilmaukset muodostivat seuraavat alakategoriat: opiskelijan aktiivisuus ja 

omatoimisuus, ohjausmotivaatio, henkilökunnan suhtautuminen, kielitaidot, harjoitte-
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lun kesto ja olosuhteet, tavoitetietoisuus, arviointi ja palaute, Kyamk:n opettajat ja 

koordinaattorit sekä paikallisen koulutusorganisaation henkilökunta.  

Ryhmittelyn jälkeen yläkategoriat ovat opiskelijan valmiudet, ohjaussuhde ja vuoro-

vaikutus, käytännönharjoittelun sisältö ja yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa. 

Pääkategoriaksi muodostui ohjauksen laatu kansainvälisessä harjoittelussa (kuva 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Kansainvälisen harjoittelun ohjauksen laatuun vaikuttavat tekijät 

Ohjauksen laatu 
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harjoittelussa 
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6.2.1 Opiskelijan valmiudet 

Raporteista nousi esille aktiivisuuden tärkeys. Oma-aloitteisuus ja oma ohjautuvuus 

koettiin oleellisiksi eduiksi opiskelijalle kansainvälisen harjoittelun aikana. Osa opis-

kelijoista kertoi pyrkineensä oppimistilanteisiin ja kysyneensä paljon asioita. Opiskeli-

joille ei nimetty tiettyjä ohjaajia, vaan heitä ohjasivat vuorossa olevat sairaanhoitajat, 

mikä myös lisäsi aktiivisuuden tarvetta:  

”Itse täytyi aina mennä kysymään voinko auttaa ja useimmiten sai kyllä 

tehdä --.”  

”Osasin kuitenkin käyttää pelisilmää ja hakeutua itse tilanteisiin joissa 

voisi oppia jotain uutta.”  

”Opiskelijan tulee vain tehdä itse pelisäännöt selviksi ja jos ohjausta ei 

ole, niin hakeutua aktiivisesti tilanteisiin ja kysellä paljon.”  

”Ei tarvinnu omaa ohjaajaa. Tosin se vaati ittelta omaa ohjautuvuutta.”  

Opiskelijat, kokivat kielitaidot tärkeäksi asiaksi. He eivät kuvanneet itse omaavansa 

ongelmia, mutta ohjaajan huonot kielitaidot olivat esteenä oppimiselle.  

6.2.2 Ohjaussuhde ja vuorovaikutus   

Ohjaajien suhtautuminen suomalaisia opiskelijoita kohtaan oli vaihtelevaa. Joissain 

paikoissa heidät otettiin erinomaisesti vastaan ja he olivat osa työryhmää. Jossain koh-

telu koettiin taas töykeänä ja opiskelijoita käytettiin ylimääräisenä työvoimana: 

”Ohjaus oli hyvin vaihtelevaa. Joskus olin vain juoksupoika joka haki 

tavaroita yms. ja jotkut taas tajusivat että olen opiskelemassa, enkä 

”extra pair of hands”.” 

”Osastoilla kyllä kerrottiin minkälaisia potilaita siellä hoidetaan ja esi-

teltiin paikat. Yhdellä osastolla oli mukava henkilökunta ja heiltä sain 

neuvoja ja ohjausta miten eri toimenpiteitä tehdään (verrattavissa Suo-
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meen). Monien hoitajien suhtautuminen oli osittain jopa töykeää. Paljon 

kyseltiin kotimaasta, mutta käytännön ohjausta ei saanut.”  

”Ohjaus riippui erittäin paljon osastosta.”  

”Positiivista oli se, että kohdemaassa minut huomioitiin täysin.”  

”Ohjaus kohdemaassa toimi loistavasti.”  

”Tosi positiivista oli se kuinka hyvin sairaanhoitajat, lahihoitajat ja laa-

karit ottivat mukaan tekemisiinsa. Sain oppia paljon erilaisa asioita..”  

 ”Tosi hyva ohjaus parasta mita oon opiskeluaikana saanu..... ;)”  

Kielitaito oli oleellinen osa ohjauksen sujuvuutta. Ohjaus jäi hyvin pintapuoliseksi, 

puutteellisen kielitaidon vuoksi. Eräs opiskelijoista, joka kuvasi ohjauksen olleen erit-

täin hyvää, puhui sujuvasti paikallista kieltä. Hän korosti myös kielitaidon olleen eh-

doton edellytys harjoittelun onnistumiselle:  

”Saamani ohjaus oli täysin riippuvainen sairaanhoitajan englannin kie-

len taidosta. ”  

”Kolmeen kuukauteen mahtui toki myös muutamia erittäin hyvin englan-

tia puhuvia hoitaija, jolloin koin saavani enemmän irti harjoittelusta.”  

”Hyva paikka opiskella mutta Espanjan kielen taito ehdoton --.” 

6.2.3 Käytännön harjoittelun sisältö  

Raporttien mukaan osa opiskelijoista vietti harjoittelupaikoissa lyhyitä aikajaksoja. 

Jotkut harjoittelujaksot osastoilla olivat vain muutaman päivän tai yhdestä kahteen 

viikkoa. Harjoittelupaikassa oli erään opiskelijan mukaan paljon muita opiskelijoita, 

niin paikallisia kuin ulkomaalaisiakin. Tämän pohdittiin vaikuttaneen myös ohjauk-

seen:  



31 

 

”Ehkä pienemmissä yksiköissä saisi paremmin ohjausta, kun harjoitteli-

joita on harvemmin? Ehkä ohjauksen pintapuolisuuteen ja ohjaajien mo-

tivaatioon vaikutti myös se, että olin niin lyhyen aikaa joka osastolla.” 

Kukaan opiskelijoista ei kuvannut tehneensä tavoitteita kansainvälisen harjoittelun ai-

kana. Vain kaksi opiskelijaa kertoi saaneensa kirjallisen arvioinnin. Suullista palautet-

ta saatiin harjoittelun aikana pyynnöstä: 

”Varsinaisia tavoitteita en laatinut harjoittelulle, koska kukaan ei niitä 

kysellyt, vaan kerroin aina uudelle osastolle mennessä, että haluan näh-

dä ja osallistua mahdollisimman monipuolisesti hoitotyöhön. Varsinais-

ta arviointikeskustelua harjoittelun lopuksi ei pidetty, toki pyysin ja sain 

palautetta varsinaisen työharjoittelun aikana.” 

”-- mulla jokainen palvelus piste kirjotti oman arviointinsa jonka jal-

keen sairaan hoitajien vastaava kirjotti oman version ja koko harjottelu 

jakson.”  

”Minulle sanottiin, että voin täyttää arvioinnin jos haluan ja voin pyytää 

joltain paikalliselta sh:lta arvioinnin itsestäni jos he haluavat tehdä 

sen.” 

6.2.4 Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa  

Vain kahdessa raportissa opiskelijat kertoivat olleensa yhteydessä Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kansainvälisen harjoittelun aikana. Kertomusten 

mukaan opiskelijat itse ottivat yhteyttä ja heille vastattiin. Yhteydenpito kansainväli-

sen harjoittelun aikana oli siis hyvin vähäistä.  

”Itse olin yhteydessä suomalaisiin opettajiini sähköpostitse, ja kyselin 

heiltä tarvittavien tehtävien tekemisistä ja muista asioista, joita työhar-

joitteluni lisäksi minun oli vaihdon aikana tehtävä. Koin yhteistyön toi-

mivan erittäin hyvin.”  

”Suomesta minuun otettiin yhteyttä vain yhden kerran ja sekin tapahtui 

omasta aloitteestani kun kysyin Suomeen päin jotakin.”  
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”Työharjoittelumme ohjaava opettaja -- ei ollut muistaakseni kertaa-

kaan yhteydessä meihin tai työharjoittelupaikkaamme koko 3 kuukauden 

aikana.  

”Uskon kuitenkin, että jos harjoittelun aikana olisi ilmennyt jotain on-

gelmia, niin silloin koululta olisi saanut apua. Onneksi näin ei kuiten-

kaan käynyt.”  

”Tuntui siltä, että olin siellä itsenäisesti ilman koulun apua.”  

Paikallinen koulutusorganisaatio oli ainakin yhden opiskelijan apuna ja esitteli tälle 

kaupunkia ja harjoittelupaikat. Yhdestä raportista ilmeni, että paikallisen koulun opet-

taja oli yhteydessä suomalaisiin opettajiin.  

7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyössä haluttiin selvittää kansainväliseen harjoitteluun valmistautumista 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ja harjoittelun ohjauksen laatua vaihtokohtees-

sa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa Kymenlaakson ammattikorkeakoululle ja mahdolli-

sesti kehittää kansainvälisen harjoittelun prosessia. Tutkimuskysymykset muokkau-

tuivat hiukan eri muotoon tutkimuksen edetessä, mutta vastauksia saatiin tavoitteiden 

mukaisesti.  

Opiskelijat hakivat tietoa pääsääntöisesti itse harjoittelun kohdemaasta. Orientoitumi-

nen vaihtokohteeseen ja sen tunteminen auttavat sopeutumaan paremmin uuteen ym-

päristöön, mikä ehkäisee mahdollisia kulttuurisia ongelmia (Button et al. 2005; Well-

man 2007). Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Moona-kurssilla opiskelijat saavat 

kuulla jo vaihdossa olleiden kokemuksia, mikä on yksi tapa saada tietoa vaihtokoh-

teista. Heidän tulee tehdä myös virtuaalinen Valtteri-kurssi, joka orientoi ja valmiste-

lee kansainvälistä vaihtoa varten (Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?, 6).  

Kurssi sisältää erilaisia tehtäviä, jotka laittavat opiskelijat etsimään tietoa kohdemaas-

taan ja pohtimaan omia valmiuksiaan kansainväliseen vaihtoon liittyen.  

 Opiskelijoiden motivaatio ja aktiivisuus ovat olennainen asia kansainvälisessä harjoit-

telussa. Ne vaikuttavat valmistautumiseen ja ohjaukseen harjoittelun aikana. Tämän 

tutkimuksen opiskelijat, jotka hakeutuivat oppimistilanteisiin ja pyysivät ohjausta, ko-
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kivat saaneensa enemmän irti harjoittelusta. Samankaltaisia tuloksia on saanut Mäki-

nen (2011) tutkiessaan asiaa ohjaajien näkökulmasta. Ohjaajienkin on mielekkäämpää 

tarjota hyvää opetusta, kun opiskelija on innokas oppimaan. Yleisesti opiskelijalla tu-

lee olla tiettyjä valmiuksia ulkomaan harjoitteluun lähdettäessä, kuten aiemmistakin 

tutkimuksista ilmenee (Koskinen 2010, 59 - 60). Aktiivisuus, persoona ja kielitaidot 

ovat edellytyksiä onnistuneelle vaihtoajalle.  

Tutkimuksessa ei ilmennyt ongelmia opiskelijoiden kielitaidoissa, minkä voi olettaa 

olevan todenmukaista, sillä he ovat korkean asteen opiskelijoita. Kohdemaan ohjaaji-

en kielitaidoissa taas oli puutteita, ja ne vaikuttivat oleellisesti ohjauksen laatuun. 

Vuorovaikutustilanteiden on osoitettu olevan tärkeitä oppimisen kannalta (Hosio 

2008, Kivinen 2005,Kokko 2008). Hyvä vuorovaikutus edellyttää yhteistä kieltä. 

Koskinen (2003, 110) on saanut samankaltaisia tuloksia. Hän toteaa vielä, miten kie-

liongelmat tekevät myös kulttuuriin tutustumisesta vaikeaa.  

Jos vuorovaikutus ei ole toimivaa, on esimerkiksi reflektointi hyvin vaikeaa. Vuoro-

vaikutus ja kokemusten reflektointi ovat oppimista edesauttavia tekijöitä. Ne auttavat 

myös opiskelijaa pääsemään sisälle vieraaseen kulttuuriin ja ymmärtämään sitä pa-

remmin (Kivinen 2005, 27; Kokko 2008, 38, Koskinen 2003, 119 - 120).  

Tämän tutkimuksen aineistosta ilmeni, että opiskelijat eivät luoneet harjoittelun tavoit-

teita, mikä mahdollisesti vaikutti ohjauksen laatuun. Ilman tavoitteita, on ohjaajien 

vaikea tietää, missä asioissa opiskelija haluaa kehittyä. Ohjaajan on tärkeää tuntea 

opiskelijan ja koulun asettamat tavoitteet oppimiselle (Luojus 2010; Mäkinen 2011). 

Ne helpottavat ohjaajaa tarjoamaan opiskelijalle oppimistilanteita. On myös tärkeää, 

että opetussuunnitelmat tunnetaan harjoitteluyksiköissä, jotta ohjaajat tietävät, mitä 

koulutus sisältää (Koskinen 2003, Luojus 2010, Mäkinen 2011 ). Näin opiskelijoita 

osataan ohjata oikeissa tilanteissa eikä heiltä odoteta liikoja.  

Ulkomaan harjoittelussa opiskelijoille ei ollut nimetty tiettyjä ohjaajia, kuten Suomes-

sa on tapana. Tällöin ohjaussuhteen syntyminen on erittäin hankalaa, sillä ohjaaja 

saattaa vaihtua lähes päivittäin. Näin myös opiskelijoiden itsenäinen tavoitteisuus ko-

rostui lisää. Samoin opiskelijan arviointi on haasteellista ohjaajalle, jos he eivät tunne 

toisiaan hyvin (Mäkinen 2001, 79 - 78). Hyvä ohjaussuhde on tärkeä edellytys kan-

sainvälisen harjoittelun onnistumiselle (Hosio 2008, 48).  
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Kansainvälinen harjoittelu tulee suunnitella hyvin, ja siihen on valmistauduttava huo-

lellisesti (Koskinen 2010, 59 - 60). Tästä tutkimuksesta nousi esille, miten pidemmät 

ajat osastolla olisivat voineet lisätä ohjaajien motivaatiota. Samoin sellainen harjoitte-

lupaikka, missä ei olisi ollut niin paljon muita opiskelijoita, olisi voinut olla ohjauksen 

laadun kannalta parempi. Nämä ovat asioita joihin voidaan mahdollisesti vaikuttaa 

harjoittelujaksoa suunniteltaessa. Myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kan-

sainvälisten asioiden toimisto painottaa harjoittelun suunnittelua. Kansainvälinen har-

joittelu ei saisi pidentää opiskeluaikaa. Opiskelijan tulee itse miettiä sopiva aika ja 

suoritettavat kurssit. (Miksi lähtisin opiskelija-vaihtoon ulkomaille?, 4 - 5.)  

Opiskelijoiden ohjaus oli laadultaan vaihtelevaa. Ohjaus oli usein pintapuolista kie-

liongelmien takia, kuten aiemmin jo todettiin. Opiskelijat saattoivat kokea olevansa 

ylimääräistä työvoimaa ja heidän tuli itse hakeutua aktiivisesti oppimistilanteisiin. 

Toisaalta taas oli hyviäkin kokemuksia, jolloin kädentaidot kehittyivät ja päästiin osal-

listumaan uusiin toimenpiteisiin. Tällöin opiskelijat myös kokivat hyvän vastaanoton 

ja saivat laadukasta ohjausta. Opiskelijoiden kokema negatiivinen suhtautuminen oli 

esteenä sujuvalle harjoittelulle. Myös Luojus (2010, 148 - 149) ja Jääskeläinen (2009, 

61) ovat todenneet, miten ilmapiiri vaikuttaa harjoitteluun ja oppimiseen. Hoitajien tu-

lee olla motivoituneita ohjaamiseen ja opiskelijoiden tulee tuntea olonsa mukavaksi 

harjoittelupaikassa.  

Arvioinnin suorittaminen vaikeutuu ilman opiskelijoiden tavoitteita (Mäkinen 2011, 

80). Arviointi ja palautteen saanti ovat tärkeitä asioita käytännön harjoittelussa (Mäki-

nen 2011, 82). Tässä tutkimuksessa ilmeni, ettei Kymenlaakson ammattikorkeakou-

lussa ole tiettyjä ohjeita arvioinnin suorittamiseen kansainväliseen harjoitteluun liitty-

en. Opiskelijat toimivat hyvin eri tavoin. Osalla oli oman ammattikorkeakoulun arvi-

ointipaperit mukanaan, ja osa taas sai papereita vaihtokohteesta. Joillain opiskelijoilla 

niitä ei ollut ollenkaan.  

Positiivisin kertomus ulkomaan harjoittelusta tuli opiskelijalta, joka kuvasi olleensa 

erittäin aktiivinen ja puhui sujuvasti paikallista kieltä. Ei siis ollut kommunikaatio-

ongelmia, ja opiskelija totesi ohjauksen olleen parasta, mitä on saanut. Hänet otettiin 

eritäin hyvin vastaan eri osastoilla ja hän tunsi olevansa yksi muista. Opiskelijaa myös 

kehuttiin paljon hänen aktiivisuudestaan ja innostumisestaan ja siitä, miten hän halusi 

olla läsnä eri tilanteissa. Hänelle kirjoitettiin myös arviointi jokaisesta eri yksiköstä.  
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Opiskelijoiden yhteys Kymenlaakson ammattikorkeakouluun oli vähäistä ulkomaan 

vaihdon aikana. Aiemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että koulutusorganisaatioiden 

tuki on tärkeää (Button et al. 2005, 323; Koskinen 2003, 106, 112).  Ainoat kuvatut 

yhteydenotot olivat tapahtuneet opiskelijoiden puolesta.  

Koulutusorganisaatioiden yhteistyö vaihdon aika oli myös vähäistä. Tämä on kehitet-

tävä asia, jotta vaihtoaika sujuu hyvin kaikkien osapuolien kannalta. Harjoitteluun 

valmistauduttaessa yhteistyö vaikutti sujuneen erittäin hyvin, mutta kun opiskelijat 

olivat vaihtokohteessa, se jostain syystä loppui. Kaikissa vaihtokohteissa ei tosin ollut 

koulutusorganisaatiota mukana, vaan pelkkä sairaala tai muu harjoittelupaikka, joka 

toimi yhteistyökumppanina. Tämän takia opiskelijat mahdollisesti kuvaavat niin vä-

hän paikallisen koulutusorganisaation toimintaa.  

Koulutusorganisaatioiden välinen yhteistyö on edellytyksenä onnistuneelle vaihtoajal-

le. Niiden tulee tuntea toistensa opetussuunnitelmat, jotta opiskelu vieraassa maassa 

onnistuisi ja opiskelija saisi sisällytettyä opinnot omaan tutkintoonsa. (Koskinen 2003, 

96 - 97.)  

Tutkimuksesta nousivat vahvasti esiin puutteet harjoittelun ohjauksessa. Opiskelijat 

kaipasivat lisää neuvoja ja ohjeita käytännön harjoittelua varten jo Suomessa. Erilais-

ten lomakkeiden täyttö oli epäselvää, ja opiskelijat toimivat hyvin eri tavoin. Olisi tär-

keää, että kaikki saisivat samanlaiset, selkeät ohjeet muun muassa tuntimääriin liitty-

en. Myös tavoite- ja arviointiasiat tulisi selvittää jo ennen vaihtoon lähtöä, jotta opis-

kelijat osaisivat toimia oikein ja myös vaatia tarvittavat asiat vaihtokohteessaan.  

Tästä opinnäytetyöstä syntyi kehittämisehdotus Kymenlaakson ammattikorkeakoulul-

le. Se on selkeiden ohjeiden muodostaminen kansainvälistä harjoittelua varten. Oh-

jeissa tulisi painottaa opetussuunnitelman ja tavoitteiden merkitystä kansainväliseen 

harjoitteluun liittyen ja muita vaatimuksia, kuten yhteydenpitoa ammattikorkeakoulun 

kanssa vaihdon aikana. Kaikkien opiskelijoiden tulisi toimia samalla tavalla erilaisten 

lomakkeiden kanssa. Kansainvälisen harjoittelun prosessin tulisi olla samankaltainen 

opiskelijasta riippumatta. Kun opiskelijoilla on samat ohjeet ja toimintatavat, on myös 

opettajien ja koordinaattorien helpompi osallistua harjoittelun suunnitteluun ja ohjauk-

seen.  
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8 LUOTETTAVUUS 

Laadullinen tutkimus liittyy usein tutkijan tekemiin havaintoihin. Tutkimustyötä oh-

jaavat tutkijan oma kiinnostus sekä tutkimuskysymykset ja tavoitteet. Tämän takia 

laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kritisoidaan. Pelätään, että tutkijan oma ajatte-

lutapa ja mielikuvitus määrittävät liikaa lopputulosta, koska tuotettu tulkinta on tutki-

jan persoonallinen näkemys ja syntyy hänen ajatusmaailmastaan. Tuloksia on mahdo-

tonta siirtää toiseen asiayhteyteen. Siksi on oleellista, että tutkimustuloksiin päädytään 

luotettavalla ja systemaattisella analysoinnilla, ja se on jatkuvaa vuorovaikutusta ai-

neiston kanssa. Näin myös lukija voi päätyä samaan lopputulokseen, kun hän ymmär-

tää millä tavalla tutkija on siihen päätynyt. Systemaattisuus, avoimuus, tarkistettavuus 

ja perusteltavuus ovat laadullisen tutkimuksen piirteitä. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaa-

ra 2003, 212; Jokinen 2008, 246; Nieminen 2006, 215 - 216, 219, Puusa 2011, 114 -

116; Perttula 2005, 144, 149.)  

Tässä tutkimuksessa tutkija kävi aineiston läpi useaan kertaan ja tutustui siihen perin-

pohjaisesti. Aineistoa tutkittiin objektiivisesti, jotta oma mielenkiinto ei ohjaisi liikaa 

analyysia. Analyysi pyrittiin tekemään systemaattisesti ja huolellisesti. Tuloksia kirjat-

taessa tutkija palasi aineiston pariin useaan otteeseen.   

Tutkimuskohteena olivat opiskelijoiden kokemukset kansainvälisestä harjoittelusta. 

Ongelmana kokemuksien tutkimisessa on toisen ihmisen kokemuksen ymmärtäminen. 

Analysointi on tutkijan omaa tulkintaa aineistosta. Aineistojen sisältö tulee ottaa vas-

taan todenmukaisen tietona, vaikka varmuutta asiasta ei olisikaan. Tutkimusmetodeilla 

ei voi päästä suoraan toisen ymmärrykseen. Tulokset sekä johtopäätökset kumpuavat 

tutkijan omasta ajatusmaailmasta ja siitä, miten hän kokee analysoitavan aineiston. 

(Erkkilän 2005, 201; Perttula 2005, 143.)  

Jokinen (2008, 243 - 246) pohtii artikkelissaan laadullisen tutkimuksen vakuuttavuut-

ta. Aineistot voivat olla pieniä ja merkitykset ja tulkinta korostuvat. On mahdotonta 

saada yksimielisiä tuloksia. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi onkin 

melko joustavaa. On olemassa tiettyjä arviointikriteerejä, kuten aineiston määrä, laatu 

ja keräämistapa. Pienikin aineisto voi olla vakuuttava, kunhan se vastaa tutkimusky-

symyksiin. Luotettavuutta lisää, kun tutkijoita on useampi. Jos tämä ei ole mahdollis-

ta, muita keinoja ovat huolellinen raportointi, aineiston läpikäyminen useaan kertaan 
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ja aikaisempi kokemus samankaltaisista tutkimuksista. Huomiota tulee kiinnittää eri-

tyisesti aineiston lainauksiin. Lukijan tulee ymmärtää tutkijan ajattelutapa, ja miksi 

hän on nostanut esille juuri nämä asiat. Omaa tulkintaansa voi tukea myös viittaamalla 

muihin tutkimuksiin. Tämän opinnäytetyön tulosten luotettavuus on kytköksissä kon-

tekstiin, siis tiettyyn aikaan ja paikkaan. Tarkoituksena oli kuvata kokemuksia, joten 

tieto ei ole yleistettävissä. Raportteja oli myös vähäinen määrä, vain seitsemän, mikä 

vähentää luotettavuutta. Tutkimuksen teki yksi henkilö, ja tulokset ovat tutkijan per-

soonallista näkemystä.  

Tutkimuksen aineisto voi olla pieni, mutta opiskelijan yksittäinen, henkilökohtainen 

kokemus voi silti olla apuna opintojen kehittämisessä. Opiskelijoiden hyvinvointi on 

tärkeää nykypäivänä. Se liittyy opiskeluympäristöön sekä opetukseen ja ohjaukseen. 

Ohjauskeskusteluilla voidaan neuvoa ja auttaa opiskelijoita tunnistamaan omia voi-

mavarojaan ja hyvinvointinsa riskitekijöitä. He osaavat näin suunnitella opintojaan ja 

voivat selvitä niistä paremmin. (Meriläinen, Haapala & Vänttinen 2013, 79 - 80.) 

Sisällön analyysia tehdessä tutkijan tulee osoittaa yhteys tulosten ja aineiston välillä. 

Tähän vaaditaan jatkuvaa vuoropuhelua aineiston ja kategorioiden välillä niitä muo-

dostettaessa. Aineiston luokittelu ja sen perustelut on kirjattava huolellisesti. Kirjauk-

sen tulee sisältää tutkijan havaintoja sekä viittauksia aineistoon, kuten suoria lainauk-

sia, jotta luotettavuus kasvaa. Analyysiprosessia tulee kuvata siten, että lukija pystyy 

seuraamaan tutkijan päättelyä ja ymmärtämään analyysin lopputuloksen. Näin lukija 

kykenee arvioimaan tutkimusta paremmin ja hän voi itse päätyä samoihin tuloksiin 

kuin tutkija.  (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2003, 214 - 215; Kyngäs & Vanhanen 

1999; Nieminen 2006, 219.)  

Tämän opinnäytetyön sisällön analyysia tehdessä pyrittiin tarkkaan ja selkeään kir-

jaamiseen.  Ryhmittelyvaihe kuvattiin havainnollisesti kaavioihin, jotta se avautuisi 

lukijalle. Tutkimusprosessi ja siitä syntyneet johtopäätökset pyrittiin perustelemaan 

suorilla lainauksilla ja viittauksilla aineistoon, jotta lukija ymmärtäisi tutkijan ajatuk-

senkulun ja tulokset. Tutkimuksessa saatiin samankaltaisia tuloksia aiempiin tutki-

muksiin verrattaessa, silti tutkimus ei ole yleistettävissä.  
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