
 

DON’T PANIC 

 

 
 

BE PREPARED! 
  



 

Taustatietoa  

 

Be Prepared -hankkeessa koottiin ammatillisten koulutuksenjärjestäjien kokemuksia kansainväliseen 

vaihtoon lähtevien opiskelijoiden kohtaamista ongelmista ja haasteista. Moninaiset tapaukset ulottuvat 

aina pienistä ongelmista suuriin kriisitilanteisiin. Tapauskuvauksissa oleva asteikko kuvaa tilanteen 

vakavuutta, mitä enemmän mustia palloja on, sitä vakavammaksi tilanne on koettu. 

Tapauskuvauksissa on myös käsitelty niihin löydettyjä ratkaisumalleja ja hyviä käytänteitä. Tästä 

kokoelmasta toivotaan olevan apua opiskelijoiden valmentamisessa kansainvälisille vaihtojaksoille. 

Sujuvalla ja moniammatillisella toiminnalla eri yhteistyöosapuolten kesken pystytään paremmin 

reagoimaan ja toimimaan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa opiskelijan kohtaamissa ongelmatilanteissa. 

Valmiita toimintamalleja ei organisaatioilla usein ole, vaan tilanteet tulevat yllättäen ja niihin joudutaan 

reagoimaan ilman etukäteen valmisteltua suunnitelmaa. 

Tapauskuvausten tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden, kv-yhteyshenkilöiden ja ohjaavien 

opettajien valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen ja tilanteiden jälkihoitoon. Hyvällä suunnittelulla 

ja valmistautumisella voidaan ennaltaehkäistä kv-jaksojen keskeyttämisiä ja muita vaihtoihin liittyviä 

haasteita. 

Eri toimijat voivat peilata omia valmennuskäytäntöjään esiteltyihin tapauksiin, ja miettiä keinoja joilla 

ottaa huomioon mahdolliset ongelmatilanteet kansainvälisillä liikkuvuusjaksoilla. Toimintamalleja 

voidaan hyödyntää myös oppilaitoksen kriisisuunnitelmissa.  

Tapaukset on koottu eri koulutuksenjärjestäjien edustajilta, joten kirjoittajien kädenjälki ja kirjoitustyyli 

vaihtelee tapauksissa. Toimitus on muokannut tekstejä vain hieman, jotta ne olisivat mahdollisimman 

autenttisia. 

Tapauskuvauskooste pääasiassa tarkoitettu työkaluksi kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja järjestäville ja 

ohjaaville henkilöille. 

Tapauskuvaukset on jaettu teemoittain, vaikkakin tilanteet usein nivoutuvat toisiinsa, eivätkä 

välttämättä ole aina niin selkeitä.  BE PREPARED -huomioilla halutaan herättää kv-toimijoita 

pohtimaan miten tällaisia tilanteita voitaisiin välttää jatkossa. Don’t panic – be prepared! 
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HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Ampiaisen pistoallergia   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija oli kertonut työssäoppimispaikassa allergiastaan ja siellä oli kielletty häntä tulemasta 
töihin. Hänen piti tehdä monenlaiset selvitykset, ennenkuin hän sai jatkaa työssäoppimista 
työpaikalla. Hän oli kaksi viikkoa ilman työssäoppimispaikkaa ja hänelle jouduttiin järjestämään uusi 
työssäoppimispaikka.   

Tarkennus 

Viitaten edelliseen hän ei voinut jatkaa allergian tähden työssäoppimispaikassa ja oli kaksi viikkoa 
ilman työssäoppimispaikkaa, kunnes löydettiin toinen.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Etsittiin uusi työssäoppimispaikka   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Opiskelijan terveydelliset taustat tulee olla tiedossa niin lähettävällä kuin 
vastaanottavallakin organisaatiolla.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Tirkistelytapaus   

Lyhyt kuvaus 

Vastaanotimme ulkomaisen ryhmän opiskelijoita sekä yhden opettajan. He majoittuivat siten että 
jokaisella oli oma huone, mutta keittiö, vessat, suihkutilat sekä sauna olivat jaettua tilaa. Ryhmän 
mukana tullut opettaja jäi kiinni tirkistelystä, hän oli videokuvannut salaa ryhmässä olleita tyttöjä 
suihkussa.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Ulkomaisen kumppanin koordinaattori oli aktiivinen ja hoiti itse lähes koko tapauksen. 
Tapahtumapäivän iltana opiskelijat majoittuivat toiseen huoneistoon, ja pyysivät paikalle poliisin. Yksi 
tietokone takavarikoitiin, ja opettaja vietti yön putkassa ja passitettiin seuraavana päivänä koneeseen 
ja kotiin. Hän irtisanoi itsensä.  

Lähettävä taho lähetti uuden henkilön paikalle tukemaan opiskelijoita, joiden jakso oli päättymässä 
muutaman päivän sisään.  

Suomalaisen koordinaattorin apua tarvittiin ilmoittamaan työpaikoille etteivät opiskelijat seuraavana 
päivänä tule paikalle. Lisäksi hän vastasi poliisin kyselyyn tietokoneen palauttamisesta opiskelijoille, 
ja antoi palautteena kumppanille poliisin näkemyksen tapahtuneesta. Poliisin mukaan rikoksen 
tunnusmerkit täyttyivät, mutta syytettä ei nostettu koska henkilö oli lähdössä maasta seuraavana 
päivänä lennolla, ja kuulusteluun olisi tarvittu tulkkeja. Lähettävä taho ei ole kertonut onko asia 
edennyt kotimaassa. Heille tapaus oli varsin ikävä, ja siihen liittyi mm. opiskelijoiden vanhemmille 
tilanteen selvitystä sekä tietysti järkyttyneiden opiskelijoiden tukemista.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Kv-vaihdoissa, kuten muissakin elämäntilanteissa on mahdollista joutua tilanteisiin, joihin on 
miltei mahdoton valmistautua. Ongelmanratkaisukyky ja toimiminen paineen alla on tärkeä 
taito vaihtojaksojen aikana.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Kiusaaminen seksuaalisen suuntautumisen vuoksi   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija oli kertonut työssäoppimispaikassaan olevansa homoseksuaali. Tämän johdosta oli 
joutunut työkavereittensa kiusaamaksi.   

Tarkennus 

Kiusaaminen   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Oltiin yhteydessä työpaikkaohjaajaan ja myös alueen suomalaiseen pappiin, joka keskusteli 
opiskelijan kanssa.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Valmennuksessa tulee aina käsitellä esimerkiksi kohdemaan kulttuuriin ja uskontoon liittyviä 
asioita.  Erityisesti silloin, jos asia voi hankaloittaa opiskelijan kv-jakson onnistumista. 



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Kenkää espanjalaisesta hotellista   

Lyhyt Kuvaus 

Opiskelija oli hankkinut itse paikan Espanjasta Spain internship-yrityksen kautta. 
Työssäoppimisjakson työpaikka tarjosi asunnon ja hotellista sekä ruoan. Noin kolmen viikon 
harjoittelun jälkeen oiskelijalle ilmoitettiin, että hänen harjoittelu hotellissa päättyy ja hänellä on 
kaksi päivää aikaa poistua hotellista. 

Potkujen jälkeen tyttö soitti hyvin itkuisena ja hänen mielestään mitään syytä potkuille ei ollut 
tiedossa. Keskusteltuamme jonkin aikaa huomasin tilanteen vakavuuden ja kysyin, etytä haluaisiko 
hän jutella terveydenhoitajan kanssa. Hän halusi ja kerrottuani siitä terveydenhoitajalle, hän 
puolestaan kertoi, että he eivät saa soittaa ulkomaanpuheluita. Sanoin, että tuon puhelimeni hänelle. 
Terveydenhoitaja ja tyttö keskustelivatkin pitkään ja tyttö uhkasi moneen kertaan tehdä itselle 
jotakin. 

Olin paljon puhelinyhteydessä tyttöön ja sain hänelle nopealla varoitusajalla ostetuksi paluulennon ja 
neuvotuksi miten hän pääsee lentoasemalle. Hän tuntui unohtaneen kaikki, vaikka oli sinne 
menomatkalla osannut matkustaa. Kotiinpaluun jälkeen tyttö tapasi entuudestaa häneen 
hoitosuhteessa olleita henkilöitä ja oli myös hoitojaksolla sairaalassa.   

Tarkennus 

Työnantajan mielestä opiskelijalla ei halua oppia. Motivaation puute. Opiskelijan mielestä kaikki meni 
ok.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Keskustelemalla ja tukemalla opiskelijaa. Järjestämällä hänelle kotiinpaluu.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Valmennettaessa opiskelijaa ulkomaanjaksolle kannattaa sopia tarkkaan, miten toimitaan 
mahdollisessa keskeytystilanteessa. Tässä tapauksessa potkut aiheuttivat tytössä vahvan 
reaktion,  jonka myötä tytön itsenäinen toimiminen oli haasteellista. Omatoimisuus 
työssäoppimispaikan kanssa on hieno asia, mutta myös koulun tulisi pitää yhteyttä 
vastaanottavaan organisaatioon. Harjoittelun tavoitteista tulee sopia yhteistyössä ohjaavan 
opettajan kanssa.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Sairastuminen ulkomaan TOP-jaksolla   

Lyhyt Kuvaus 

Opiskelija sairastui heti ulkomaille saapumisen toisena päivänä.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija oli sairas 2 päivää, jonka jälkeen ryhdyttiin miettimään mitä pitäisi tehdä (pitääkö mennä 
lääkäriin, minne menisi, paljonko maksaa, onko vakuutusta, kuka maksaa ym.). Isäntäväki selvitti 
lääkäriaseman jonne mennä, minä opettaja selvitin vakuutusyhtiöstä vakuutuksen kattavuuden, 
hankittiin puuttuva sairasvakuutuskortti/numero. Sovittiin kuka maksaa ym.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Vakuutusasiat tulee muistaa hoitaa hyvin ja huolehtia että opiskelija tietää miten menetellä 
sairastapauksissa. Oppilaitoksen vakuutukset korvaavat pääsääntöisesti 
työssäoppimispaikalla tapahtuvat haaverit ja sairastumiset. Oma matkavakuutus kattaa 
myös vapaa-ajan.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Koti-ikävä   

Lyhyt Kuvaus 

Opiskelijan koti-ikävän kulminoituminen ahdistukseksi. Ahdistus ja koti-ikävä ilmeni paniikkina, 
kyvyttömyytenä järkevään keskusteluun, pakkona päästä takaisin kotiin.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Pitkät puhelut useaan otteeseen opiskelijan kanssa Maltalle, keskusteltu myös opiskelijan kanssa 
lähteneen toisen opiskelijan kanssa, joka arvioi tilanteen hankalaksi ja yritti tukea kyseistä opiskelijaa. 
Soiteltu opiskelijan äidin kanssa useasti, joka yrittänyt tukea tytärtään. KV-vastaava pyytänyt 
ongelmanratkaisuapua kv-päälliköltä. Tilanne laukeaa vasta, kun opiskelijaa kehotettiin tulemaan 
kotiin.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Kulttuurishokki saattaa aiheuttaa tarpeen keskeyttää jakson, varsinkin ensimmäisen viikon 
aikana. Yhteydenpito ja opiskelijan kannustaminen voi auttaa, mutta mikäli tilanne ei osoita 
helpottumisen merkkejä, on paras järjestellä paluu. 

Valmennuksessa tulisi käsitellä keinoja, joilla koti-ikävää voi torjua. Esimerkiksi jatkuva 
yhteydenpito kotiin voi vain lisätä halua keskeyttää jakso.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Sairastuminen Unkarissa   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija sairastui vaihdossa. Hän tarvitsi lääkärihoitoa.   

Tarkennus 

Työssäoppimispaikassa ei puhuttu englanninkieltä, opiskelija käytti google kääntäjää  ja elekieltä, 
jolla pärjättiin.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijan äiti soitti kv-yhdyshenkilölle (minulle) ja minä soitin Unkarin KV-yhdyshenkilölle, joka 
järjesti opiskelijalle lääkäriajan. 

Infosin asiasta myös KV-koordinaattoria.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Toimintamallit kannattaa sopia  yhteistyökumppanin kanssa hyvissä ajoin ja tiedottaa eri 
toimijoita.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Terveydentila   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija valmennettiin ja haastateltiin useampaan kertaan ennen lähtöä. Haastatteluissa selvisi, 
että opiskelijalla on vanha polvivamma, joka ei ollut oireillut pitkään aikaan. Opiskelija vakuutti, 
terveydentilansa olevan täysin kunnossa. Kohdemaassa kolmen päivän jälkeen, alkoi polvi kuulemma 
vaivata ja opiskelija ei pystynyt käymään töissä. Opiskelija kävi lääkärissä ja sai suosituksen palata 
kotimaahan.   

Tarkennus 

Vanha vamma kipeytyi töissä.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija kävi lääkärissä ja tehtiin päätös nopeasta jakson keskeytymisestä.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Opiskelijan terveydentila on hyvä tarkistuttaa etukäteen esimerkiksi kouluterveydenhoitajalla 
tai -lääkärillä.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Ikäraja   

Lyhyt kuvaus 

Vaihtoon Suomeen tullut opiskelija oli alle 18-vuotias. Työpaikka oli kuitenkin sellainen, jonne 
vaaditiin täysi-ikäinen opiskelija. Olisi pitänyt anoa AVI:lta lupa opiskelijan työpaikalle.   

Tarkennus 

Työpaikalla kesti kaksi viikkoa saada lupa työllistää alaikäistä opiskelijaa. Opiskelijoista pitää olla 
tarkat tiedot ennen jakson alkua.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija jäi koululle tekemään jaksoaan alalle, siksi aikaa, kunnes luvat saatiin kuntoon.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Vastaanottavalla organisaatiolla tulee olla tiedossa saapuvan opiskelijan ikä, ja tieto siitä, 
millaisia dokumentteja ja lupia työpaikalla tarvitaan.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Autistisen opiskelijan haasteita Berliinissä 1   

Lyhyt kuvaus 

Kommunikaatio-ongelmia, sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia, kielitaidon puute. Ei tarpeeksi 
ohjausta ja valvontaa.   

Tarkennus 

Opiskelija oli keittiövuorossa henkilökohtaisen ohjaajansa kanssa. Ryhmässä oli mukana myös toinen 
opiskelija. Henkilökohtainen ohjaaja oli jättänyt ohjattavansa yksin TOP-paikan keittiöön ja lähtenyt 
toisen opiskelijan kanssa kauppaan. Yksin jäänyt opiskelija oli halunnut näyttää paikalle tulleelle 
siivoojalle huonettaan. Oli työntänyt siivoojatytön huoneeseensa ja laittanut oven kiinni. Opiskelija ei 
osannut englantia eikä saksaa, tyttö ei ymmärtänyt suomea. Tyttö oli päässyt huoneesta ulos, mutta 
oli pelästynyt. 

Miten ongelma ratkaistiin? 

Palasin ulkotyöryhmän kanssa sisälle, kun tilanne oli jo ohi. Siivoojatyttö tuli kertomaan minulle, mitä 
oli tapahtunut. Oli järkyttynyt. Juttelin tytön kanssa, kunnes hän rauhoittui. Selvitin opiskelijan 
erityisyyttä ja sitä, ettei tarkoituksena ollut tehdä mitään pahaa. Tyttö tuntui tyytyvän asian 
ratkeamiseen keskustelemalla. Opiskelija tuli ohjaansa kanssa paikalle pyytämään anteeksi. Siivooja 
kätteli opiskelijaa ja vaikutti, että kaikki on kunnossa.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 

Opiskelijan henkilökohtaisen ohjaajan kanssa käydään ennen matkalle lähtöä keskustelu, 
jossa hänen työnkuvansa käydään huolella läpi. Ohjaajan on oltava tilanteissa opiskelijan 
kanssa koko ajan. Jos henkilökohtaisella ohjaajalla on vapaahetki, paikalla tulee olla joku 
muu tukihenkilö. 
 

 



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Autistisen opiskelijan haasteita Berliinissä 2   

Lyhyt kuvaus 

Käytösongelmia tavaratalossa. Huutamista ja juoksemista.   

Tarkennus 

Ongelmia esiintyi TOP-jakson vapaa-ajalla ryhmän mukana toimiessa asuntolassa ja liikuttaessa 
asuntolan ulkopuolella. Asuntolassa ongelmat saatiin selviteltyä paikan päällä nopeasti. Suuren 
tavaratalon kahvilassa syntyi ongelma, joka aiheutti häiriötä muille asiakkaille. Opiskelija nautti 
kahvinsa ja pullansa rauhallisesti. Lähtötilanteessa syntyi väärinkäsityksiä, jotka hermostuttivat häntä 
kovasti. Hän lähti huutaen juoksemaan kädet levällään kahvilan käytävää tavaratalon puolelle. 
Opiskelija on suurikokoinen, joten kova ääni ja juokseminen aiheuttivat muissa kahvilan asiakkaissa 
hämmennystä. Opiskelija ei rauhoittunut puheella heti, vaan tilanteen laukeaminen kesti jonkin 
aikaa.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Veimme koko opiskelijaryhmän tavaratalosta ulos mahdollisimman rauhallisesti. Ryhmän mukana 
ollut opettaja, henkilökohtainen ohjaaja ja opiskelija siirtyivät sivummalle keskustelemaan asiasta. 
Itse lähdin muun opiskelijaryhmän kanssa kauemmaksi odottelemaan. Tilanne rauhoittui ja 
henkilökohtainen ohjaaja lähti opiskelijan kanssa kahdestaan kävelemään.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Opiskelija valitsee henkilökohtaisen ohjaajansa kanssa rauhallisen pöydän. Kahvihetkestä 
tehdään kiireetön. Asiat selitetään hyvin etukäteen opiskelijalle. Ennakointi on tärkeää.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Opiskelijan haastava käytös   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija joutui ongelmiin vapaa-ajallaan. Ongelmallinen käytös vaikutti toiseen ryhmän opiskelijaan 
ja johti vaihdon keskeyttämiseen.   

Tarkennus 

Opiskelijat olivat ulkomaan työssäoppimisjaksolla ryhmässä. Ryhmässä oli mukana kaksi tukihenkilöä. 
Opiskelija lähti illalla juhlimaan ja joutui tappeluun. Tämän surauksena hän vietti yön putkassa. 
Tapauksesta tehtiin poliisitutkinta. Opiskelijan käytös vaikutti toisiin ryhmän opiskelijoihin 
voimakkaasti niin, että yksi ryhmän opiskelija joutui keskeyttämään vaihdon mielenterveydellisistä 
syistä.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Tilanne rauhoittui kun vaikeassa tilanteessa olevan opiskelijan vaihto keskeytettiin.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 
 

 

 BE PREPARED 

Opiskelijavalintaan pitää kiinnittää erityistä huomiota ja tarkentaa valmennusta.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Astma   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelijan astma paheni vaihtojakson aikana   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Tukihenkilö oli yhteydessä puhelimitse kansainvälisyyskoorinaattoriin heti ongelman ilmettyä. Myös 
opiskelija oli yhteydessä kv-koorinaattoriin ja kertoi itse tilanteen. Alussa mietimme tukihenkilön ja 
opiskelijan kanssa majapaikan siirtoa mutta tulimme siihen lopputulokseen että tämä olisi 
todennäköisesti vain siirtänyt kotiinpaluuta, sillä opiskelija oireili myös koululla. Tukihenkilön ja 
opiskelijan kanssa päädyttiin siihen, että opiskelijan olisi paras palata kotiin, jotta hänen tilansa ei 
pahene. Aikaisemmin opiskelija oli saanut pahoja hengitysongelmia vastaavissa tilanteissa.  

Seuraavana aamuna tukihenkilö oli yhteydessä kv-koorinaattoriin puhelimitse. Tilanne oli edelleen 
sama ja oireilu jatkui. Kv-koorinaattori oli ottanut selvää paluulennoista jo ennen puhelua ja hänellä 
oli esittää valmiit aikataulut. Tukihenkilö ja kv-koordinaattori päättivät, että opiskelijalle ostetaan 
seuraavalle päivälle linja-autolippu sekä lentolippu kotiin. Samalla arvioitiin opiskelijan kyky 
matkustaa itsenäisesti takaisin Suomeen. Opskelija oli itse aikaisemmin ilmaissut että hän selviää 
itsenäisesti matkasta. Myös tukihenkilö koki, että opiskelija on itsenäinen ja reipas. Näiden tietojen 
perusteella päätettiin, että tukihenkilön ei tarvitse lähtee saattamaan opiskelijaa.  

Puhelun jälkeen kv-koordinaattori osti liput ja toimitti ne vaihdon tukihenkilölle ja opiskelijalle. 
Tukihenkilö valmisti opiskelijaa matkaa varten ja hän kävi edellisenä iltana opiskelijan kanssa 
tarkkaan läpi matkan lentokentälle sekä lentokentän käytännöt. Opiskelija oli aikaisemmin 
matkustanut, joten hän tiesi jo etukäteen miten lentokentällä toimitaan. Tukihenkilö ja opiskelija 
sopivat myös että opiskelija ilmoittaa tukihenkilölle kun hän on matkalla bussissa, saapunut 
lentokentälle, löytänyt lähtöportin sekä kotimaassa. Tukihenkilö ilmoitti kv-koordinaattorille kun 
opiskelija oli kotimaassa.  

Opiskelija ohjeisettiin käymään kotimaassa lääkärissä ja toimittamaan lääkärintodistus 
ammattiopettajille.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 BE PREPARED 
Haasteellisesta tilanteesta selvittiin hyvällä yhteistyöllä ja yhteydenpidolla.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Mielen vanki   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija hautoi itsemurhaa vaihtojakson aikana. Oireilu alkoi jo vaihtojakson alussa ja jatkui koko 
vaihtojakson. Vaihtojakso toteutettiin alakohtaisena  kahden viikon ryhmävaihtona tukihenkilön 
avustuksella.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Vaihdossa ollut tukihenkilö informoi kansainvälisyyskoordinaattoria heti asian ilmettyä. Tukihenkilön 
kanssa keskusteltiin asiasta ja pyrittiin löytämään asiaan ratkaisu. Sovittiin, että tukihenkilö 
keskustelee asiasta opiskelijan kanssa ja palaa asiaan.  

Tukihenkilön keskusteltua asiasta opiskelijan kanssa, opiskelijan mieli parani hieman. Tämän jälkeen 
meni muutama päivä hyvin ja hän oli mielellään mukana vaihtojakson toiminnassa. Muutaman 
päivän jälkeen hän kuitenkin synkistyi taas. Muut vaihdossa olleet opiskelijat kertoivat että hän oli 
puhunut itsemurhasta ja etsinyt tietoa itsemurhan teosta internetistä. Tukihenkilö oli välittömästi 
yhteydessä kv-koordinaattoriin. Kv-koordinaattorin kanssa yritettiin löytää ratkaisu ja tehtiin 
alustavaa kriisisuunnitelmaa mm. opiskelijan lähettäminen takaisin kotiin. Päädyttiin, että tukihenkilö 
on ensin yhteydessä opiskelijan vanhempiin. Kv-koordinaattori lähetti tukihenkilölle opiskelijan 
vanhempien yhteystiedot ja tukihenkilö oli yhteydessä vanhempiin.  He keskustelivat tilanteesta ja 
sen hoidosta. Vanhemmat kertoivat, että opiskelija oli lähettänyt itsemurhauhkauksia myös heille. 
Tukihenkilö keskusteli asiasta opiskelijan kanssa ja päädyttiin, että vaihtojaksoa jatketaan. Jäljellä oli 
enää alle puolet 2 viikon vaihtojaksosta. Muun ryhmän kanssa sovittiin, että yritetään ottaa opiskelija 
mukaan aktiivisesti kaikkiin toimiin ja tukihenkilö tarjoutui myös jakamaan huoneen opiskelijan 
kanssa, mikäli hän tarvitsi tukea esim. yön aikana. Opiskelija ei kuitenkaan halunnut tätä.  

Viimeisellä vaihtojakson viikolla toinen oppilaitoksen opiskelijaryhmä saapui tukihenkilöineen 
paikkakunnalle ja tukihenkilö pystyi antamaan täyden tuen opiskelijalle. Tämä mahdollisti myös 
suunnitelman, että opiskelija palautetaan kotiin ennenaikaisesti tukihenkilön avustuksella.  

Vaihtojakso on vielä käynnissä muutaman päivän, joten emme vielä tiedä miten asia on ratkennut. 
Tämän hetkisten tietojen mukaan vaihto toteutetaan kokonaisuudessaan. Tukihenkilö ja 
kansainvälisyyskoordinaattori ovat olleet yhteydessä päivittäin.  

   

Asteikko 

● ● ● ● ●   

 

 BE PREPARED 
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla on tärkeää, että mukana matkalla on 
tukihenkilö, jolle opiskelija pystyy puhumaan. Tällöin pystytään tietämään missä tilanteessa 
mennään.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Paha olo   

Lyhyt kuvaus 

Lahjakas opiskelija ei ollut tyytyväinen työpaikkaan Michelin tähti-ravintolassa. Työpaikan vaihto 
pubiin ei myöskään tyydyttänyt. Opiskelijan paha olo paheni ja itsemurha-ajatukset alkoivat. Jakso 
keskeytettiin välittömästi ja opiskelija palasi kotimaahan. Peliriippuvuus paljastui pahan olon syyksi.   

Tarkennus 

Opiskelija lähetettiin luokan parhaana, ammattitaitokilpailuihin osallistuneena oppimaan vielä lisää 
Michelin tähti -tasoiseen ravintolaan. Viikko meni hyvin, mutta sitten opiskelija kirjoitti haluavansa 
vaihtaa paikkaa. Opiskelija ei ollut tyytyväinen työpaikkaan, työtehtävät olivat liian yksinkertaisia eikä 
työyhteisökään miellyttänyt. Opiskelijaa kannustettiin jatkamaan topissa. Opiskelija otti päivittäin 
yhteyttä, ja kertoi kaikista ilmenneistä epäkohdista. Lopulta työpaikka vaihdettiin yksinkertaista 
ruokaa tarjoavaan Pubiin. Sekään ei miellyttänyt. Yhtenä yönä oli tullut viesti, että hän on miettinyt 
elämänsä päättämistä. Opiskelijan top lopettiin siihen, paluuliput tilattiin seuraavalle aamulle, ja 
koordinaattori pyydettiiin paikalle. Kotona selvisi, että paha olo johtui peliriippuvuudesta, joka oli 
opiskelijalle itselleenkin yllätys. Hän ei onnistunut saamaan nettiä, joten hän jäi peliyhteisön 
ulkopuolelle.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Työssäoppiminen keskeytettiin heti. Opiskelija sai keskusteluapua kohteessa ja ammattiapua kotona.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Erilaiset taustatekijät voivat vaikuttaa työssäoppimisjakson onnistumiseen. Erilaiset 
riippuvuudet vaikeuttavat arjessa toimimista, ja niitä on usein vaikea saada selville 
etukäteen. Yhteistyö kouluterveydenhuoltohenkilökunnan kanssa on tärkeää.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Kieli- ja kulttuurimuuri ja sairastelu   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija oli tyytymätön ammatilliseen oppimiseen ja sairasteli jakson alussa niin paljon, että palasi 
Suomeen etuajassa, vajaan kolmen viikon jälkeen. Vakuutusyhtiö ei korvannut paluuta, vaan 
opiskelija maksoi paluulennostaan puolet itse.   

Tarkennus 

Opiskelija oli toivonut pääsevänsä tekemään asiakaspalvelua ja käyttämään varausjärjestelmää. 
Häntä oli tosin etukäteen varoitettu - aiempien opiskelijoiden kokemuksen perusteella - että suurin 
osa asiakkaista on kiinalaisia, ja että asiakaspalvelun toteutuminen on haastavaa. Opiskelijaa oli myös 
kehotettu joustavuuteen ja annettu luettavaksi edellisen opiskelijan raportti sekä välitetty 
puhelinnumero/muut yhteystiedot kysymyksiä varten. Silti opiskelija koki, että hän ei saisi jaksosta 
ammatillisesti juuri mitään kielimuurin ja yleisen kohtelun vuoksi. Opiskelija koki, että häntä välteltiin 
työpaikalla, ehkä kieliongelmien vuoksi. Hän kuvailee raportissaan asiaa näin: "Yritin kovasti kehittää 
keskustelua ja kysellä, mutta tuntui kuin olisin koko ajan ollut tiellä/häiriöksi. Minulle naureskeltiin 
usein, varsinkin kun tervehdin asiakkaita, tai en ymmärtänyt mitä muut puhuivat (kiinaksi)." Toisella 
viikolla alkoi sairastelu, joka ei ottanut päättyäkseen. Käytännössä opiskelija oli työpaikalla vain 
kolme päivää.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijaa pyrittiin tukemaan sähköposteilla, Whatsapp-viesteillä ja Skype-puheluilla. Useat ihmiset 
osallistuivat tähän. Olo ei kuitenkaan parantunut ja opiskelija itse toivoi mahdollisimman pikaista 
paluuta Suomeen. Hankimme hänelle lennon, josta puolet maksoi opiskelija itse ja toisen puolen 
oppilaitos. Paluun jälkeen tapasimme ja keskustelimme jaksosta opiskelijan kanssa. Hän myös kirjoitti 
jaksostaan raportin, jota ei toivonut jaettavan julkisesti.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Opiskelijan tukeminen on todella tärkeää. Yhteydenpidon ohjaavan opettajan/kv-vastaavan 
kanssa tulisi olla jatkuvaa.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Umpisuoli puhkesi KV-jaksolla   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija kertoi huonekaverille (Suomesta samasta oppilaitoksesta), että vatsaan sattuu todella 
paljon (tuskissaan). Opiskelijakaveri soitti Unkarin yhdyshenkilölle ja opiskelija saatiin sairaalaan. KV-
yhdyshenkilö järjesti tulkin paikalle. Opiskelija joutui sairaalaan ja umpisuoli leikattiin.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijatoverin ja vastaanottavan koulun yhteyshenkilön yhteistyöllä opiskelija saatiin sairaalaan ja 
hoitoon ripeästi. Vakuutusasiat sujuivat muuten hyvin, mutta opiskelija antoi vahingossa oman 
henkilökohtaisen vakuutusnumeronsa sairaalalle. Vaihdettiin vakuutusnumero myöhemmin koulun 
vakuutukseen. 

Asteikko 

● ● ● ● ●   

 

 

 BE PREPARED 

Ensiaputapauksissa tulee ottaa heti yhteys hätänumeroon ja paikalliseen kv-yhteyshenkilöön. 
Myös lähettävän organisaation  kv-yhteyshenkilöä tulee tiedottaa tapahtuneesta.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Yöllinen nenäverenvuoto   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija heräsi yöllä äkilliseen nenäverenvuotoon ja herätti kämppiksensä. He yrittivät yhdessä 
tyrehdyttää vuotoa, mutta se ei heti lakannut ja he päättivät hätääntyneenä soittaa suomalaiselle 
yhteyshenkilölle, vastaanottavan oppilaitoksen kv-vastaavalle klo 03:35. Unenpöpperöinen kv-
vastaava ei heti saanut käsitystä mikä opiskelijoilla oli hätänä, ja myös heikko kielitaito ja voimakas 
ranskankielinen aksentti vähän haittasi ymmärtämistä. Kv-vastaava pyysi opiskelijoita laittamaan 
saman asian tekstiviestillä. Opiskelijat kertoivat että verta tulee nenästä paljon ja opiskelijaa 
pyörryttää ja hän on aivan kalpea. Kv-vastaava luki ohjeita netistä nenäverenvuodon 
tyrehdyttämiseen ja lähetti ne pojille tekstiviestillä. Hetken kuluttua vuoto olikin lakannut ja kaikki 
pääsivät jatkamaan unia.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Kv-vastaavan arki opiskelijoita vastaanotettaessa voi olla melko värikästä.   Ko. tapauksessa 
myös opiskelijat itse olisivat voineet tarkistaa netistä ensiapuohjeita..



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Työssäoppimispaikat   

Lyhyt kuvaus 

Työssäoppimispaikat eivät vastanneet tavoitteita.   

Tarkennus 

Työssäoppimispaikat eivät vastanneet tavoitteita, jotka oli lähetetty Learning agreementin mukana. 
Myöskään asiantuntijaopettajaa ei ollut ohjaamassa työssäoppimista.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Ongelmaa ei voitu ratkaista, koska työssäoppimispaikkaa ei voitu vaihtaa.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Learning Agreementissa sovituista yksityiskohdista huolimatta yllättäviä tilanteita voi tulla 
eteen.  Tällaisissa tapauksissa voidaan miettiä voiko kv-jaksolla hankkia osaamista johonkin 
toiseen tutkinnonosaan, jolloin jakso ei kuitenkaan menisi ihan täysin hukkaan. Usein 
kansainvälisillä jaksoilla tapahtuu myös paljon ei-suunniteltua oppimista.



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Työvaateasia   

Lyhyt kuvaus 

Pojat joutuivat ostamaan Irlannista uudet työvaatteet: mustat suorat housut ja mustat umpinaiset 
kengät. Heillä oli mukanaan hoitopuvut ja kengät Suomesta, joita he eivät voineet käyttää.   

Tarkennus 

Opiskelijoille lisäkuluja työvaatteiden hankinnasta.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijat ostivat itselleen työvaatteet.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Vastaanottavan organisaation kanssa kannattaa sopia etukäteen esim. työvalineisiin ja –
vaatteisiin liittyvät käytännöt. Myös majapaikkojen varustuksissa on suuria eroja eri maiden 
ja toimijoiden kesken.



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Merenneito   

Lyhyt kuvaus 

Matkailualan opiskelijaa oli pyydetty esiintymään  merenneitoina hotellin uima-altaalla 
teemajuhlassa.   

Tarkennus 

Ujous iski kesken harjoittelujakson mutta kun asiaa tutkittiin tarkemmin löytyi opiskelijan itsensä 
aiheuttamia konflikteja työpaikan kanssa. Tätä ko. tilannetta käytettiin ilmeisesti jonkinlaisena 
tekosyynä vaihtaa työpaikkaa.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Työpaikkaa vaihdettiin.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Työtehtävät tulee olla selvillä etukäteen – Learning Agreement on tärkeä dokumentti.  
Kuitenkin opiskelijoilla tulisi olla joustoa myös erilaisiin työtehtäviin. 



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Jakson keskeytys ja väärennetty työdistus.   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija oli hankkinut itse työssäoppimispaikan Espanjasta Spain-internship -yrityksen kautta. 
Asunto oli myös organisoitu sitä kautta, ei ollut hotellin yhteydessä. Hotellissa oli samaan aikaan 
myös muita suomalaisa harjoittelijoita ja joku jopa työllistyi jakson jälkeen. 

Tämän pois tulleen tytön mielestä paikka oli ollut avian kauhea ja töitä oli teetetty aivan kauheasti. 
Tyttö puhui palturia. Työtuntien määrä oli oikeasti ollut max 40h/vko, mikä on Espanjan 
lainsäädännön mukainen. Väärennetyssä työtodistuksessa silmiini pisti,, että leimaa ei ollut ja 
nimenselvennystä ei ollut.  

Olin tapauksen johdosta yhteydessä Spain internshipiin ja he kertoivat tytön olleen koko ajan 
itkuinen ja pyytäneen mm. lääkäriin pääsyä ja sairaslomaa jalassa olleen rakon takia. Saimme Spain 
internshipistä todistuslausunnon, että työtodistus ei ole kyseisen hotellin antama. Tyttö väitti vielä 
kuulemistilaisuudessa itkien, että sellaisen ne sieltä antoivat. Kysyttäessä kuka sen antoi, hän ei 
tiennyt. Tyttö sai kirjallisen varoituksen ja työssäoppimista ei hyväksiluettu valheellisen 
työtodistuksen mukaisesti.   

Tarkennus 

Tyttö syytti jälkikäteen työpaikkaa kaikesta, mm. pitkät työpäivät, järkyttävä työmatka.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Kun selvisi, että tyttö on tullut kesken jakson kotiin, pyydettiin työtodistusta. Sen saatuamme 
selvittelimme sen aitoutta. Työtodistuksen selvittyä väärennökseksi, opiskelija sai koulutuspäälliköltä 
kirjallisen varoituksen. Hyväksilukua jakson perusteella ei tehty.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Hyvä yhteydenpito lähettävän ja vastaanottavan organisaation välillä on tärkeää.



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Ei sovittua työssäoppimispaikkaa   

Lyhyt kuvaus 

Kaksi ICT-alan opiskelijaa meni vaihtoon ja vain toiselle oli työpaikka.   

Tarkennus 

Etukäteen oli sovittu että kahdelle ICT-asentaja opiskelijalle on työssäoppimispaikka. Paikallinen 
yhdyshenkilö ohjasi toisen em. opiskelijoista työpaikkaan toisena päivänä ja pyysi toista opiskelijaa 
odottelemaan majoituspaikassa. Paikkaa ei sitten kuitenkaan alkanut löytyä, vaan ehdotettiin että 
opiskelija olisi jakson koululla.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijat olivat itse ratkaisseet ongelman siten että työpaikassa ollut opiskelija oli kysynyt 
mahdollisuutta siihen että tämä toinenkin opiskelija voisi tulla samaan paikkaan ja tämä onnistui. 
Minulle KV-yhdyshenkilönä asia selvisi vasta jakson lopussa.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Opiskelijan omatoimisuus on kunnioitettavaa, mutta asiasta tulisi tietysti ilmoittaa myös kv-
vastaavalle.



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Tekemisen puute   

Lyhyt kuvaus 

Neljä kokkiopiskelijaa työssäoppimisjaksolla ravintoloissa, suurin osa ajasta odottelua.   

Tarkennus 

Kielimuurista johtui että opiskelijoita ei saatu ohjeistettua riittävästi, jotta he olisivat voineet 
osallistua ravintolan työtehtäviin koulutustaan vastaavalla määrällä. Annetut työtehtävät 
yksinkertaisia perustason tehtäviä, suurin osa ajasta odottelua.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Tytöt ottivat yhteyttä sähköpostilla muutaman päivän jälkeen minuun. Minä otin yhteyttä 
sähköpostilla paikalliseen oppilaitoksen yhteyshenkilöön, joka pienellä viiveellä lupasi selvitellä asiaa.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Mikäli työssäoppimisen sisältöön ei olla tyytyväisiä eikä se ole suunnitellun mukaista, on 
hyvä puuttua asiaan mahdollisimman nopeasti, jotta oppimistavoitteet saadaan 
toteutumaan. 



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Työssäoppimisen onnistuminen   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija oli työssäoppimassa Kanariansaarilla. Hänellä oli haasteita työssäoppimisen kanssa, koska 
hän oli kiinnostunut enemmän vapaa-ajasta kuin työn tekemisestä. Hän joutui vaihtamaan paikkaa 
kesken työssäoppimisjakson.   

Tarkennus 

Opiskelijalla oli vaikeuksia päästä kv.vaihdon työssäoppimisen rytmiin. Häntä ei työnteko 
kiinnostanut, mutta vapaa-aika sitäkin enemmän. Kohteesta tuli koordinaattorille valitus. Opiskelija 
vaihtoi top-paikkaa, mutta motivaation kohde ei juurikaan muuttunut.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Työssäoppimisen ohjaaja otti yhteyttä paikalliseen koordinaattoriin, joka otti yhteyttä 
allekirjoittaneeseen. Olin yhteydessä opiskelijaan. Lopulta muutaman päivän päästä päätettiin, että 
paikallinen koordinaattori etsii uuden paikan.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Valmennuksessa tulee muistuttaa opiskelijoita heidän vastuustaan työssäoppimispaikkaa 
kohtaan. Vapaa-ajan toiminta ei saa vaikuttaa työskentelyn laatuun. 



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Padova, Italia   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelijat eivät päässeet kolmen ensimmäisen päivän aikana paikalliseen oppilaitokseen eikä 
lupauksista huolimatta koko TOP-jakson aikana työpaikalle. Tapauksesta aikaa n. 8-9 vuotta.   

Tarkennus 

Englannin kielen taito italialaisilla opiskelijoilla huono. Kommunikointi muiden opiskelijoiden kanssa 
hieman hankalaa.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Paikallinen TOP-ohjaaja kehitti vapaa-ajan ohjelmaa, käynti esim. opettajan kotona, syömässä 
ravintolassa jne. Paikallinen TOP-ohjaaja kertoi syyt miksi alku oli hankalaa. Asioista olisi pitänyt sopia 
ennen TOP-jaksoa käymällä paikan päällä eli face-to-face -tilanne.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Ongelmia on tullut eteen kv-jaksoilla ennen ja nyt – varmasti myös tulevaisuudessa. Nykyään 
yhteydenpito on kuitenkin helppoa, ja tällaisissa tilanteissa pitäisi heti olla yhteydessä kv-
vastaavaan ja sopia jatkotoimenpiteistä.



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Työssäoppimispaikalla opiskelijoiden ohjaus puutteellista   

Lyhyt kuvaus 

Catering-alan opiskelijat työskentelivät Kyproksella hotellissa, jossa ei osattu ohjata työssäoppijoita 
vaan kohdeltiin heitä kausityöntekijöiden tavoin komennellen ja vaativasti. Informaatio ei kulkenut 
esimiesten ja alaisten välillä.   

Tarkennus 

TOP-paikalla työvuorojen järjestäminen ja työtehtävien jakaminen/antaminen tavoitteiden 
mukaisesti oli haasteellista (Suomen TOP-ohjeiden mukaan). Työkulttuuri käskevämpää kuin 
Suomessa, joka aiheutti turhaa pahaa mieltä. Opiskelijoita kohdeltiin kuin kausityöntekijöitä. TOP-
ohjaus puutteellista.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Vastaanottava partneri oli vakuuttanut lähettävälle koululle, että työpaikka on erittäin sopiva 
nuorten harjoittelupaikaksi. Tilanteen ilmettyä KV-yhdyshenkilö kävi neuvottelemassa TOP-ohjeista 
ja opiskelijoiden kohtelemisesta. Neuvottelut eivät kuitenkaan käytännössä muuttaneet 
toimintamallia.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 

Asiat tulisi selvittää kasvotusten paikan päällä ja sopia yhteisesti opiskelijoiden ohjaamisesta 
työssäoppimispaikan ohjaajan kanssa. Tilannetta pitää seurata aktiivisesti. Tarvittaessa tulee 
olla valmis keskeyttämään kv-jakso.



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Työtehtävät ei vastaa alaa, huonoa kohtelua   

Lyhyt kuvaus 

Sähköalan opiskelijoilla oli työpaikkana yritys, jolla ei ollut lisenssiä tehdä sähköasennuksia. Lisäksi 
opiskelijoita hakuttiin ja simputettiin työpaikalla.   

Tarkennus 

Maltalla työssäoppimassa olleet sähköalan opiskelijat ottivat yhteyttä kv-vastaavaan muutaman 
päivän oleskelun jälkeen ja kertoivat, että työpaikalla olot ovat aika ikävät. Opiskelijoiden ei annettu 
tehdä juuri mitään, korkeintaan pidellä tikkaita tai noutaa työkaluja. Muut työntekijät käyttäytyivät 
erittäin ikävästi opiskelijoita kohtaan ja huusivat heille komentoja maltan kielellä. Kun pojat eivät sitä 
tietenkään ymmärtäneet, heille huudettiin ja haukuttiin tyhmiksi ja heiteltiin työkaluja ympäri lattiaa. 
Pienintäkään työtä he eivät saaneet tehdä itsenäisesti, koska opiskelijat eivät osanneet 
työpaikkaohjaajan mielestä tehdä mitään oikein. Puutarhaletkunkin kääriminen rullalle oli väärin 
tehty ja opiskelijan käärö purettiin suureleisesti auki ja tehtiin uusiksi kun ei tätäkään osata tehdä. 
Kaiken lisäksi työpaikka ei ollut sähköalan opiskelijalle sopiva harjoittelupaikka, koska yrityksellä ei 
ollut lupaa tehdä sähköasennuksia. Yritys asensi kylmäkonelaitteistoja, eli kylmäasentajalle se olisi 
kenties soveltunut.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijat ottivat yhteyttä kv-vastaavaan ja pyysivät työpaikan vaihtoa. Kv-vastaava otti yhteyden 
vastaanottavaan organisaatioon ja toi esiin opiskelijoiden tilanteen työpaikalla. Vastaanottava 
organisaatio oli yhteydessä työpaikkaan, josta oli informoitu, että opiskelijoilla ei ole mitään taitoja 
eivätkä he osaa kommunikoida. Vastaanottavan organisaatio lähetti tuohtuneen sähköpostin kv-
vastaavalle, että opiskelijat ovat saaneet huonoa palautetta työpaikalta, ja lisäksi heidän ei saisi ottaa 
ongelmissa yhteyttä heti kotikouluun vaan ensisijaisesti vastaanottavaan organisaatioon. Kv-vastaava 
oli yhteydessä opiskelijoiden ammatilliseen opettajaan ja tiedusteli hänen mielipidettään työpaikasta 
ja työtehtävistä. Hän oli samaa mieltä, että työpaikka olisi syytä vaihtaa, koska työtehtävät eivät 
vastaa yhtään sovittua ja opiskelijoita kohdellaan huonosti. Kv-vastaava otti yhteyden vielä uudelleen 
vastaanottavaan organisaatioon ja pyysi heitä järjestämään uuden työpaikan. Neljän viikon jakso oli 
kuitenkin ihan lopuillaan ja opiskelijat eivät enää ehtineet aloittaa uudessa paikassa, vaikka se oli 
kuulemma jo löytynytkin.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 BE PREPARED 
Opiskelijat tekivät oikein puuttuessaan tilanteeseen. Ensisijaisesti tietysti tulisi olla 
yhteydessä paikallisen kv-yhteyshenkilön kanssa.



 

IHMISSUHTEET   

Nimi 

Pohjoismainen vaihto   

Lyhyt kuvaus 

Vaihtareiden sisäiset ongelmat   

Tarkennus 

Vaihtareiden keskinäiset ongelmat, työpaikalla töiden sälyttäminen paljolti toiselle.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijat selviytyivät jaksosta loppujen lopuksi melko hyvin paikallisen opettajan/ohjaajan avulla.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○  



 

IHMISSUHTEET   

Nimi 

Kulttuurieroista johtuva väärinkäsitys   

Lyhyt kuvaus 

Työpaikkaohjaaja oli sitä mieltä, että opiskelija oli ollut huolimaton ja tiputtanut top-jaksoon liittyviä 
asiakirjoja kadulle, josta joku oli ne löytänyt ja toimittanut oppilaitokselle. Työpaikkaohjaaja kertoi 
tämän oppilaitokselle, josta otettiin yhteyttä opiskelijaan, joka oli asiasta täysin ymmällään. 
Opiskelija kiisti kaiken tämän tapahtuneen ja oli sitä mieltä, että tämä kaikki oli keksitty jostain 
syystä.   

Tarkennus 

Tässä tilanteessa oli todennäköisesti kyse kulttuurieroista. Opiskelija ei ollut espanjalaiseen 
kulttuurin tottunut, vaan hän oli tyyliltään vakavahko perusilmeeltään, hiljainen ja arka verratessa 
espanjalaisiin. Jostain syystä näiden papereiden kanssa syntynyt haaste oli se, johon kaikki 
kulminoitui, olipa asia sitten valehdeltu kumman osapuolen taholta tahansa tai oli osittain totta, 
osittain valhetta.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Ongelma jäi ratkaisematta. Tilanne jäi sana sanaa -vastaan tilanteeseen niin, työpaikkaohjaaja piti 
kantansa, että paperit olivat löytyneet kadulta ja opiskelija piti kantansa, että paperit eivät olleet 
kadoksissa.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Kulttuurieroja tulee käsitellä tarkkaan valmennuksessa. Lisäksi opiskelijoilta tulee vaatia 
huolellisuutta työtehtävissä.



 

IHMISSUHTEET   

Nimi 

Henkilökemia   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija oli Irlannissa työssäoppimisjaksolla kesäkuussa ja joutui vaihtamaan paikkaa. 
Työssäoppimispaikan omistajan näkemyksen mukaan opiskelija laiminlöi annettuja töitä ja käytti 
toistuvasti alkoholia.   

Tarkennus 

Työpaikan edustajan mukaan opiskelija löi laimin tehtäviään ja käytti liikaa alkoholia. Lisäksi opiskelija 
tupakoi vastoin taustatietolomakkeeseen kirjattuja tietoja. Opiskelijan näkemys puolestaan oli, että 
työssäoppimispaikan emäntä käytti toistuvasti alkoholia ja mitään töiden laiminlyöntiä ei ole 
esiintynyt. Tupakoinnin osalta opiskelija myönsi asian.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Asia selvitettiin sähköpostilla vastaanottavan järjestön edustajan kanssa. Yhteistyöjärjestön edustaja 
toimi asiassa välittäjänä ja uusi työssäoppimispaikka löytyi pian jakson loppuajaksi. Siellä kaikki sujui 
hyvin. Tämä on esimerkki siitä, miten tärkeää on olla yhteistyöoppilaitos/organisaatio kohdemaassa. 
Sähköpostiviesteissä on aina sana sanaa vastaan.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Henkilökemiat eivät tainneet oikein sopia tässä tapauksessa yhteen. Vaikea tilanne, johon 
onneksi löytyi ratkaisu kv-yhteyshenkilöiden yhteistyöllä.



 

IHMISSUHTEET   

Nimi 

Seksuaalista häirintää   

Lyhyt kuvaus 

Ulkomaan työssäoppimisjaksolla ohjaava opettaja lähenteli opiskelijaa törkeällä tavalla, poliisi 
kutsuttiin paikalle.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Kv-koordinaattori oli yhteydessä opiskelijaan ja kohdemaan viranomaisiin. Ohjaava opettaja 
passitettiin kotimaahan, jossa lähti käyntiin varoitus/irtisanomismenettely.   

Asteikko 

● ● ● ● ●   

 

 

 BE PREPARED 
Aina kun on syytä epäillä rikosta, tulee ottaa yhteys poliisiin!



 

IHMISSUHTEET   

Nimi 

Työkulttuurien erilaisuus   

Lyhyt kuvaus 

Suomalainen poikaopiskelija ei ollut kovin ulospäinsuuntautunut, joten työyhteisössä oletettiin, ettei 
hän ole motivoitunut työhönsä ja hänet jätettiin omiin oloihinsa.   

Tarkennus 

Opiskelija olisi kaivannut rohkaisua, työporukkaan mukaan ottamista, sai liiankin kovaa kritiikkiä 
työmotivaation puutteesta.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Sähköpostiviesteilyä partnerin kanssa, Kv-vastaavan roolissa välitin palautteen toppia ohjaavalle 
opettajalle, joka toppipäiväkirjan avulla viesti opiskelijan kanssa.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Mikäli lähettävällä organisaatiolla on tiedossa, että opiskelija on erityisen ujo ja hiljainen, 
olisi siitä hyvä mainita vastaanottavalle organisaatiolle. Tällöin voidaan mahdollisesti sopia 
esimerkiksi yhteistä vapaa-ajan tekemistä toisten opiskelijoiden tai työkavereiden kanssa.



 

IHMISSUHTEET   

Nimi 

Erilaiset käsitykset vapaa-ajan viettotavoista   

Lyhyt kuvaus 

Neljän pojan ryhmä matkasi Fuerteventuralle työssäoppimaan. Tavoitteena oli olla matkassa 
kahdeksan viikkoa. Parin viikon jälkeen yksi pojista oli yhteydessä ja kertoi, että haluaa palata 
ennakolta Suomeen. Syyksi sanottiin tarve auttaa kodin rakennustöissä. 

Kansainvälisen yhteistyökumppanin kautta alkoi samaan aikaan kantautua tietoja ryhmän villistä 
vapaa-ajanvietosta. Yksi pojista palasi neljän viikon jälkeen kotimaahan.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan olemalla yhteydessä espanjalaisen yhteistyökumppanin mukaan 
ryhmän "puhemiehenä" toimineeseen opiskelijaan. Hän aluksi kielsi kokonaan häiriönaiheuttamiset. 
Lopulta saimme kuvakoosteen huoneistosta espanjalaiselta yhteistyökumppanilta asuntohuoneiston 
tilasta. Pojat saivat ns. viimeisen varoituksen. Kolme poikaa sai lopulta luvan jatkaa jakso loppuun.  

Yksi poika tuli kuitenkin halunsa mukaan kotimaahan.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Opiskelijoita tulee muistuttaa, että kv-vaihtojaksoilla he edustavat itsensä lisäksi omaa 
oppilaitostaan ja suomalaisia. Käyttäytyminen ei saisi häiritä muita vaihtojaksolla olevia. 
Tässä tapauksessa rauhallisin opiskelija joutui jättämään vaihtojaksonsa kesken, kun toisten 
vapaa-ajanvietto häiritsi hänen jaksamistaan.



 

TALOUDELLISET ASIAT   

Nimi 

Rahat tiukilla   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija joka lähti työssäoppimaan ulkomaille on perheestä, jossa on rahat tiukilla. Hän odotteli 
aikaisempia ateriakorvauksia maksettavaksi, jotta saa käyttörahaa ulkomaille. Rahojen maksu 
viivästyi, opiskelija kärsi rahojen vähyydestä ja kyseli ateriakorvauksien perään, jotta saa taskurahaa 
iltapalan ostoa varten.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija sinnitteli pienellä taskurahalla. Osti vähemmän naposteltavaa. Ja odotti että rahaa tuli 
tilille.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Apurahat ja ruokarahat tulisi maksaa kv-jaksolle lähtijöille hyvissä ajoin ennen lähtöä. 
Monilla lähtijöillä ei ole muita rahalähteitä käytössään. 



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Katto romahti   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelijan majoitustiloissa oli jonkinsortin vesivahinko. Katto oli jo etukäteen sen näköinen, että on 
vaurioitunut. Loppujen lopuksi välikatto tippui alas/irtosi niin ettei huoneessa voinut yöpyä.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija oli aiheen tiimoilta yhteydessä opettajaan. Kannusti opiskelijaa itse selvittelemään 
asiaa/ottamaan puheeksi majoituspaikan kunnon. Opiskelija rohkaistui ja puhui asiasta ja saikin 
uuden majoituksen (sen jälkeen kun välikatto oli tippunut/irronnut).   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Mahdollisissa vaaratilanteissa opiskelijoiden tulee olla heti yhteydessä paikalliseen 
yhteyshenkilöön ja selvittää tilanne viipymättä.



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Ei ketään vastassa eikä majoitusta varattuna   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelijat menivät sovitusti lennolla kohteeseen, jossa ei lupauksista poiketen ollut ketään vastassa. 
Opiskelijat menivät kuitenkin taksilla ohjeideni mukaan itsenäisesti opastettuun majoituspaikkaan, 
mutta sieltä ei löytynyt varausta.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Ongelma ratkaistiin puhelinkeskusteluiden avulla. Opiskelija soitti lentokentältä, varmistin heidän 
käytössään olleet rahavarat ja neuvoin menemään taksilla suunniteltuun majoituspaikkaan ja tämä 
onnistui. Toinen puhelinkeskustelu käytiin kun huonevarausta ei löytynyt, tämäkin asia ratkesi 
puhelimessa. Lopullisesti asiat tulivat kuntoon seuraavana arkipäivänä.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Vastaanottamisen käytännöistä tulee sopia vastaanottavan kumppanin kanssa  tarkkaan, 
ettei kenelläkään ole epäselvää, miten toimitaan.



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Kettinki   

Lyhyt kuvaus 

Kymmenkerroksisen asuntolan solujen ovet suljettiin kettingillä.   

Tarkennus 

Kulkeminen asuntolaan ja sieltä pois kello kymmenen jälkeen estettiin paksulla kettingillä ja 
munalukolla.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Onneksi opettaja oli paikalla ja määräsi kettingit pois mm. tulipalovaaran takia.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Onneksi erityinen käytäntö huomattiin, eikä vaaratilannetta ehtinyt syntyä.



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Junan lähtölaituri muuttui   

Lyhyt kuvaus 

KV-yhdyshenkilö Saksassa oli jättänyt opiskelijat juna-asemalle ja oikealle lähtölaiturille ja sitten 
junan lähtölaituri muuttui. Yhdyshenkilö oli ehtinyt poistua. Opiskelijat eivät ymmärtäneet 
saksankielistä kuulutusta ja odottivat turhaan junaa. Juna oli viimeinen asumispaikkaan ja joutuivat 
ottamaan kalliin taksimatkan , maksetun junamatkan sijaan.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijat osasivat itse selvittää taksimahdollisuuden ja hinnan takaisin. Saksalainen nuori oli myös 
auttanut meidän opiskelijoita.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Yhteydenpito paikallisen yhteyshenkilön kanssa on tärkeää esim. kun matka-aikatauluihin 
tulee muutoksia. 



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Kuljetus lentokentälle kotimatkaa varten   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelijalle oli sovittu kuljetus asuntolasta lentokentälle. Latvian kv-yhdyshenkilö ehdotti 
opiskelijalle kuitenkin julkista kulkuneuvon käyttöä, mutta siellä oli kielimuuri ja tämän vuoksi 
päädyttiin pyytämään koululta kuljetusta alkuperäisen suunnitelman mukaan.   

Tarkennus 

Viestinnässä oli ongelmia, koska kovinkaan moni ei puhunut työssäoppimispaikassa englantia.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija soitti KV-yhdyshenkilölle, joka otti yhteyttä vastaanottavan koulun KV-yhdyshenkilöön. 
Opiskelijalle saatiin paluukuljetus järjestymään.  

Asteikko 

● ● ○ ○ ○ 

 

   BE PREPARED 

Yhteydenpito paikallisen yhteyshenkilön kanssa on tärkeää matkustamiseen liittyvissä 
asioissa. Opiskelijan pitäisi tietää myös, mitä on sovittu. Tässä tilanteessa opiskelija olisi 
voinut ottaa yhteyttä suoraan paikalliseen kv-yhteyshenkilöön ja pyytää kuljetusta, miten 
alun perin olikin sovittu.



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Ei vettä, ei sähköä   

Lyhyt kuvaus 

Kaksi opiskelijapoikaa lähti Espanjaan, jossa vastaanottava, välittävä organisaatio oli järjestänyt  
heille työssäoppimispaikan ja asunnon. Samana iltana kun he saapuivat asunnosta katkesi sähköt ja 
vesi.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Pojat ilmoittivat asiasta kumppanillemme välittömästi, mitään ei tapahtunut kahteen päivään. Sitten 
he olivat yhteydessä koululle ja täältä kovasanaisesti vaadittiin korjaus asiaan. Mitään ei tapahtunut, 
vaikka luvattiin. Toisen pojan vanhemmat  olivat lomalla paikkakunnalla ja he järjestivät pojat 
hotelliin.  Sen jälkeen kumppanimme heräsi, että on tosi kysymyksessä, kun ilmoitimme, että he 
saavat maksaa hotellin loppuajalle. He järjestivät toisen asunnon, johon pojat pitkien neuvottelujen 
vanhempien, koulun ja vastaanottavan partnerin kanssa viikon kuluttua siirryttiin.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Turvattomuus   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija vuokrasi itse asunnon airbnb:sta. Sijainnin oletettiin olevan turvallinen. Asunnon 
läheisyyteen saapui äkkiyllättäen yöllä tukeilija. Tunkelija häipyi hetken kuluttua omin neuvoin. 
Opiskelijat säikähtivät. Asunnolla myös kosteusongelma. Opiskelijat olivat itse sitoutuneet asunnon 
hankkimiseen. Oppilaitoksen byrokratia reagoida avuntarjoamiseen oli kankea. Opiskelijoiden 
tukiverkoston oletettiin olevan kunnossa.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Vinkkejä ja neuvoja puhelimessa viesteillä. Soittorinki toimi nopeasti, mutta oli liian raskas - myös ei 
asiaan liittyviä olin mukana. 

Hätämajoitus oppilaitoksen kustannuksella yhdeksi yöksi. Lisärahoitusta normaalisti jälkikäteen 
maksettavien ateriakorvausten verran olis mahdollista siirtää heti. Opiskelijat ottivat yhteyttä 
opiskelijakuntaan. Myös opiskelijakunnan prosessi avustaa rahallisesti on hidas. 

Vakuutusturvaa lisättiin. 

   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Majoituksen järjestyminen kv-kumppanin kautta on usein turvallisin ja toimivin tapa 
majoittua. Eri majoittumisvaihtoehdot tulee miettiä tarkkaan.



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Opiskelija palasi kotiin omin päin   

Lyhyt kuvaus 

Ensimmäisen viikon aikana opiskelija ilmoitti, että hänellä on henkilökohtaisia ongelmia ja tilasi 
omalla kustannuksella paluuliput Suomeen   

Tarkennus 

Opiskelija joutui maksamaan lähettävälle organisaatiolle Irlantiin järjestetystä kielikoulutuksesta ja 
asumisesta. Maksuvelvoite tuli opiskelijalle yllätyksenä.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija joutui maksamaan lähettävälle organisaatiolle Irlantiin järjestetystä kielikoulutuksesta ja 
asumisesta. Maksuvelvoite tuli opiskelijalle yllätyksenä.   

Asteikko 

● ● ● ● ●   

 

 BE PREPARED 

Mikäli jakso keskeytyy ilman perusteltua (usein terveydellistä) syytä, on 
takaisinmaksukäytäntö perusteltu. Tämä tulee olla ilmaistu selkeästi esim. 
rahoitussopimuksessa tai ennen matkaa tehdyssä takaisinmaksusopimuksessa.



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Asunto-ongelma Saksassa   

Lyhyt kuvaus 

Saksassa yhteyshenkilö vuokrasi kolmelle opiskelijalle yksityiseltä kaksion. Opiskelijat joutuivat 
asuntoon, joka oli erittäin likainen. Asunnossa oli paljon ohjeita saksan kielellä mitä saa tehdä ja mitä 
ei, sekä mitä huonekaluja saa käyttää ja mitä ei. Vuokraisäntä kävi omin päin myös asunnossa (ilman 
lupaa).   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Käytiin läpi kulttuurieroja Saksan ja Suomen välillä. Kv-koordinaattori oli käymässä Saksassa ja 
tutustumassa yhteistyökumppanin oppilaitokseen ja TOP-paikkoihin sekä kävi myös asunnossa. 
Tilanne rauhoittui selvästi kulttuurishokin helpotettua. 

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Yhteistyökumppaneiden kanssa tulee sopia tarkkaan majoituksen laadusta. Olisi myös hyvä, 
että kv-yhteyshenkilö olisi mukana majoituspaikkaan saavuttaessa. Tällöin hän voisi 
tarkistaa asunnon kunnon ja laadun. Tämä olisi tärkeää mahdollisia riita- tai 
selvittelytilanteita varten.



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Vesikatkoksia asunnolla   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelijoilta oli useasti katkennut asunnosta vedentulo. He olivat olleet yhteydessä 
päivystysnumeroon, jonka olivat saapuessaan saaneet ja saaneet sitä kautta korjaajan paikalle. 
Numero ei kuitenkaan aina vastannut.   

Tarkennus 

Jatkuvat vesikatkokset häritsivät opiskelijoiden elämää. Päivystysnumerosta he kuitenkin saivat 
yleensä paikalle huoltomiehen. Eräänä lauantaina opiskelijat eivät saaneet päivystysnumerosta 
ketään kiinni, useista yrityksistä huolimatta . Opiskelijat alkoivat huolestua tuntien katkoksesta ja 
soittivat Suomeen kv-vastaavalle kysyivät neuvoa.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijat olivat omatoimisesti yrittäneet tavoitella vastaanottavan organisaation päivystäjää kiinni, 
mutta numerosta ei vastattu. Opiskelijat soittivat oman koulun kv-vastaavalle ja kysyivät neuvoa. Kv-
vastaava rauhoitteli opiskelijoita ja puhelimessa pohdittiin yhdessä eri vaihtoehtoja, mitä voisi tehdä. 
Kv-vastaava neuvoi opiskelijoita käymään naapurihuoneiston asukkaiden kanssa keskustelemassa ja 
kysymässä onko heillä sama ongelma ja miettiä mitä voisi tehdä. Naapureiden avustuksella opiskelijat 
saivat kiinteistöpäivystäjän kiinni ja vika korjattiin. Seuraavana arkipäivänä kv-vastaava laittoi  viestiä 
vastaanottavan tahon yhteyshenkilölle ja kertoi tapauksesta ja tiedusteli, voiko vesiongelmalle tehdä 
jotakin.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Opiskelijat toimivat oikein kun selvittivät tilanteen perin pohjin, yhteistyössä naapureiden 
kanssa.



 

MATKUSTAMINEN JA MAJOITUS   

Nimi 

Myöhästyminen jatkolennolta   
 

Lyhyt kuvaus 

Kolmen opiskelijan ryhmä hajaantui Frankfurtin lentokentällä ja kaksi opiskelijaa myöhästyi 
jatkolennolta Maltalle. Yksi opiskelija ryhmästä saapui kohteeseen aikataulun mukaisesti ja kaksi 
muuta pääsi perille vasta seuraavana päivänä.  
 

Tarkennus 

Kolmen opiskelijan ryhmä oli matkustamassa Helsingistä Frankfurtin kautta Maltalle. Lentojen välillä 
oli aikaa vajaan tunnin verran Frankfurtin suurella ja kiireisellä kentällä. Kaksi opiskelijaa oli lähtenyt 
ostamaan sämpylää ja juomaa ja kolmas opiskelijaa oli lähtenyt etsimään vessaa. Vessasta palannut 
opiskelija huomasi, että portti lennolle oli avattu ja siirtyi koneeseen, koska luuli muidenkin jo 
menneen. Kaksi ostoksilla ollutta olivat lähteneet liian kauaksi, ja lähtöportti suljettiin heidän 
nenänsä edestä. 

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijat soittivat heti kv-vastaavalle Frankfurtista ja kertoivat myöhästyneensä lennolta. Kv-
vastaava pyysi opiskelijoita ottamaan yhteyttä lentoyhtiön asiakaspalveluun ja selvittämään 
mahdollisuutta päästä kohdekaupunkiin seuraavalla lennolla. Opiskelijat eivät ymmärtäneet nopeaa 
englantia puhuvaa asiakaspalvelijaa, ja pyysivät kv-vastaavaa puhelimeen. Kv-vastaava keskusteli 
asiakaspalvelijan kanssa, ja opiskelijoiden pitäisi jäädä kentälle odottelemaan mahdollisia vapautuvia 
paikkoja. Jatkolennosta ei kuitenkaan ollut takuuta samalle päivälle.  

Kv-vastaava otti yhteyttä heti myös vastaanottavan organisaation yhteyshenkilöön ja kertoi 
tilanteesta. Yhteyshenkilö reagoi heti ja lupasi jäädä odottamaan tietoja kahden opiskelijoiden 
uudesta lentoajasta. Maltalle saapunut yksi opiskelija vietiin suunnitelman mukaisesti asunnolle. 
Seuraavalle päivälle suunniteltu ohjelma peruttiin. Opiskelijoiden vanhemmat soittelivat kv-
vastaavalle huolestuneina. 

Kv-vastaava otti yhteyttä matkan järjestäneeseen matkatoimistoon ja pyysi heiltä myös apua 
matkajärjestelyissä. Matkatoimisto varasi samalle päivälle ja samalle lentoyhtiölle uudet lennot 
Roomaan, josta olisi aamulla lento Maltalle määränpäähän. Heille varattiin myös lentokenttähotelli. 

Kv-vastaava välitti opiskelijoille uudet lentoliput ja hotellivoucherin sähköpostilla ja informoi myös 
yhteyshenkilöä Maltalla. Opiskelijat lensivät Roomaan ja löysivät omatoimisesti tien 
lentokenttähotellille, josta soittivat vielä illalla kv-vastaavalle. Aamulla he jatkoivat Maltalle ja heidät 
noudettiin lentokentältä ja kuljetettiin asunnolle. Suunniteltu ohjelma aloitettiin päivää myöhemmin.   

 

 BE PREPARED 

Aikataulujen kanssa pitää olla todella tarkkana. Erityisesti lennoille lähtiessä pitää tietää 
milloin pitää olla portilla viimeistään. 



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Skiidoo   

Lyhyt kuvaus 

Ruotsin Lyckselessä isäntäoppilaitos järjesti vaihtareilleen mahdollisuuden nauttia lumikinoksista 
moottorikelkalla . Kuten arvata saattaa, kokematon hollantilainen opiskelija loukkaantui.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Sairaalahoito   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Vapaa-ajalla voi ulkomailla käydä huonosti. Varovaisuutta ja tarkkuutta tulee olla niin työ- 
kuin vapaa-ajallakin. Eri opiskelijoiden osaaminen ja valmiudet tulee ottaa huomioon 
kaikessa toiminnassa.



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Varkaus   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelijan laukku varastettu vapaa-ajalla.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija meni paikalliselle poliisiasemalle. Ongelmana, etteivät ota ilmoitusta vastaan, jos opiskelija 
on alle 18v ilman huoltajaa. Sattumalta toisen suomalaisen opiskelijan äiti vierailulla, joka toimi 
huoltajana ja rikosilmoitus saatiin tehtyä.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Toimintamallit rikostilanteissa tulisi olla selvät opiskelijoiden kanssa. Yhteyshenkilön kanssa 
voi käydä läpi, miten esimerkiksi varkaustilanteessa tulee kohdemaassa toimia.



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Blogikirjoitusongelma   

Lyhyt kuvaus 

Saksassa ei ollut asuntolassa WI-FI yhteyttä ja vaihdossa olleet opiskelijat eivät saaneet toimitettua 
blogikirjoituksia ajallaan.   

Tarkennus 

WI-FI yhteyksiä ei ollut.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Vaihto-opiskelijat kävivät esim. McDonaldsilla hyödyntämässä ilmaista WI-FIä.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Yhteydenpito ja pääsy nettiin on tärkeää nuorille. Internet-yhteyden oletetaan olevan 
itsestäänselvyys, ja sen puuttuessa ei osata toimia. Wi-Fin olemassaolo olisi hyvä varmistaa 
etukäteen. Mikäli sitä ei ole saatavilla, pitäisi  selvittää mahdollisuus hankkia prepaid-
nettiliittymä.



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Väärä osoite   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelijalle annettiin paperilapulla osoite, jonne hänen tuli suunnistaa itsenäisesti. Perille päästyään, 
opiskelija huomasi, että osoite ei vienyt toivottuun paikkaan. Hänelle oli annettu väärä osoite. 
Opiskelija ei saanut yhdyshenkilöä kohdemaassa puhelimella kiinni ja joitui palaamaan asuntolalle.   

Tarkennus 

Jossain viestinnän vaiheessa maan yhdyshenkilölle on sattunut virhe väärän osoitteen suhteen. Hän 
ei ollut valmis heti myöntämään tekemäänsä virhettä.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Poika meni seuraavana aamuna selvittämään asiaa, kun tavoitti yhdyshenkilön. Asiasta keskusteltiin.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Alastonkuvien leviäminen verkossa   

Lyhyt kuvaus 

Vaihtojaksolla olleet tytöt kuvasivat alastonkuvia koulun iPadille. Nämä kuvat levisivät kaikille koulun 
laitteille, ja ne oli kaikkien nähtävissä.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Vaihto toteutettiin ryhmävaihtona ja mukana oli 2 opettajaa, jotka alkoivat selvittämään asiaa 
välittömästi ongelman havaittuaan. Ensimmäiseksi huolehdittiin siitä, että levinneet kuvat saatiin 
pois verkosta. Tähän tarvittiin tietohallinnon apua. Opettajat olivat heihin yhteydessä ja kuvat saatiin 
poistettua. 

Tämän jälkeen alettiin selvittämään tapahtumia. Tyttöjen kanssa käytiin keskusteluja ja yritettiin 
rauhottaa tilannetta. Tytöt olivat kiihtyneitä ja heillä oli pahat riidat keskenään, sillä toinen tytöistä 
oli kuvannut ja näin vain toisen kuvat oli levinnyt verkkoon. Asiaa alettiin ratkomaan keskustelemalla 
sekä yhdessä ja erikseen. Tilannetta helpotti se, että opettajat tunsivat opiskelijat ja se, että heitä oli 
kaksi, jotta toinen pystyi keskittymään ongelman ratkaisuun ja toinen muiden opiskelijoiden 
tukemiseen ja ohjaamiseen. Tapahtumalla kun oli vaikutus myös muiden opiskelijoiden tunnelmiin.  

Opiskelija, jonka kuvia oli levinnyt verkkoon, oli yhteydessä asiasta kotiin ja hänen isänsä halusi 
lentää Islantiin paikan päälle selvittämään tilannetta. Tilanne oli tuolloin jo kuitenkin rauhoittunut ja 
isän saapuminen ei olisi ollut välttämätöntä. Hän kuitenkin vietti vaihtojakson lopun ryhmän kanssa.  

Asiaa ratkottiin keskustelemalla myös vaihtojakson jälkeen rehtorin avustuksella. Mukana oli myös 
vaihdossa ollut opettaja. Näin pyrittiin saamaan sopu tyttöjen välille, jotta kummankaan opinnot 
eivät vaarantuisi asian takia.  

   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Sosiaalisessa mediassa tulee olla todella tarkkana. Opiskelijoiden kanssa pitää sopia 
millaisista asioista esim. blogeissa tulisi kertoa ja millaisia kuvia on soveliasta jakaa eri some-
alustoilla.



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Ulkopuolisen uhkaava käytös   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelijaryhmään (erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita) kohdistui ulkopuolinen uhka.   

Tarkennus 

Humalassa oleva yhteistyöoppilaitoksen opiskelija luuli ryhmän jäsenen varastaneen hänen 
puhelimensa. Tilanteessa käytiin sanallista väittelyä ja se aiheutti pelkoa opiskelijoissa. Tilanne 
ratkesi kun puhelin sattumalta löytyi.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelijoiden kanssa keskusteltiin tilanteesta jälkeenpäin. Tukihenkilöt olivat mukana selvittämässä 
haastavaa tilannetta.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Kaikkiin tilanteisiin ei pysty varautumaan, mutta pääsääntöisesti kuitenkin tulisi välttää 
humalaisten ihmisten kohtaamisia, sillä heidän käyttäytymistään on vaikea ennakoida.  



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Maanjäristys   

Lyhyt kuvaus 

Opiskelija oli Kathmandussa, Nepalissa työssäoppimassa, kun Kathmandussa oli erittäin suuri 
maanjäristys. Opiskelijan asunto tuhoutui ja olosuhteet Nepalissa olivat erittäin huonot. Näin ollen 
opiskelija piti saada mahdollisimman nopeasti takaisin Suomeen.   

Tarkennus 

Suoranaisesti ongelmat eivät olleet työssäoppimispaikan aiheuttamia. Nepalissa tapahtui 
työssäoppimisjakson aikana erittäin suuri maanjäristys, joka tuhosi laajoja alueita ja paljon 
rakennuksia ja infrastruktuuria. Opiskelijan kohdalla tämä tarkoitti sitä, että opiskelijan asunto 
tuhoutui, yhteydet Suomeen olivat huonot. Opiskelijan työssäoppimispaikka säästyi pahoilta 
vaurioilta, joten opiskelija pystyi hoitamaan sieltä asioista ja sai sieltä ruokaa ja juomaa sekä pystyi 
majoittautumaan työkavereidensa luona. Tilanne Nepalissa oli kuitenkin erittäin huono (mahdolliset 
kulkutaudit, hygienia, puhdas ruoka ja vesi) ja Nepalissa pelättiin myös jälkijäristyksiä.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Kv-koordinaattori, paikan hankkinut opettaja sekä opiskelija olivat tiheästi yhteydessä. Oppilaitos oli 
yhteydessä myös vakuutusyhtiöön ja selvitti, miten vakuutusyhtiö suhtautuu tilanteeseen (lentojen 
siirto). Vakuutusyhtiö antoi myönteisen päätöksen pikaisesti lentojen siirrosta ja opiskelijalle 
hankittiin uudet lennot pikaisesti. Kv-koordinaattori oli lisäksi asiasta ja sen etenemisestä yhteydessä 
opiskelijan vanhempiin.  

Suomeen paluun jälkeen opiskelija tuli koululle ja kävi tilanteen vielä läpi kv-koordinaattorin kanssa. 
Opiskelija kävi tapaamassa myös kouluterveydenhoitajaa ja koulupsykologia kv-koordinaattorin 
suosituksesta.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Kriisitoimintasuunnitelman tekeminen kannattaa tehdä, mikäli opiskelijoita on menossa 
alueelle, jossa voi esiintyä maanjäristyksiä tai muita luonnon aiheuttamia tuhoja. 
Ulkoministeriön sivuilta kannattaa aina myös tarkistaa onko kohdemaahan turvallista 
mennä, esimerkiksi  mellakoiden tai muiden uhkaavien tilanteiden vuoksi (sota-alue tmv.).



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Vapaa-ajan ongelmia   

Lyhyt kuvaus 

Suomeen tulleille vaihto-opiskelijoille tarjottiin vapaa-ajan aktiviteetteja, mutta he eivät halunneet 
osallistua mihinkään. Perillä kotimaassa he antoivat palautteen, että oli tylsää, eikä heidän kanssaan 
tehty mitään.   

Tarkennus 

Opiskelijat vastasivat aina, että he haluavat nukkua, eivätkä lähde mukaan.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Palaute käsiteltiin ja heidän ohjaajalleen lähetettiin vasine tarjotun ohjelman sisällöstä.   

Asteikko 

● ○ ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Koti-ikävä voi esiintyä haluttomuutena tehdä mitään vapaa-ajalla.



 

TYÖTURVALLISUUS   

Nimi 

Koiran purema pohkeeseen   

Lyhyt kuvaus 

Paikka hevostallin varustehuoneen oviaukko. Tallilla 7 koiraa, jotka oli ohjeistettu ulkoilutettavaksi eri 
ryhmissä. Yksi ryhmä irti pihalla. Toinen ryhmä varustehuoneessa. Opiskelija oli menossa 
varustehuoneeseen, kun sisällä olevat koirat yrittivät ulos ovesta, ja ulkona olevat koirat yrittivät 
hyökätä niiden kimppuun. Opiskelija jäi koirien väliin, jolloin ulkona olevat kaksi koiraan iskivät 
hampaansa hänen pohkeeseen. Toinen opiskelija sai laitettua varustehuoneen oven kiinni, ja ne 
koirat eivät päässeet ulos. Ulkona oleva toinen koira ei irrottanut puruotettaan pohkeesta ennen 
kuin tallin työntekijä tuli paikalle. (Omistaja ei ollut paikalla). Opiskelija kaatui rytäkässä, ja 
pohkeeseen tuli pahat puremavammat.   

Tarkennus 

Tapaturma. Koirat oli ohjeistettu ulkoilutettavaksi eri ryhmissä, ja tämä tapahtui siitä huolimatta. 
Onnettomuus, joka tyypillisesti tapahtui yllättäen.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Heti ensiapuun sairaalaan lääkärin hoitoon. Sitten evakuointi kotimatkalle, ja lääkäriin Suomessa. 
Veritulppa diagnosoitiin vasta Suomessa toisessa tutkimuksessa.  

Tapaturmailmoitus Suomessa koululle. Vakuutusyhtiö ei maksanut paluulentolippuja takaisin 
opiskelijalle.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Ensiapukäytännöt tulee olla tiedossa. Työturvallisuusasiat on tärkeä huomioida myös 
valmennuksessa.



 

TYÖTURVALLISUUS   

Nimi 

Vaarallinen työtehtävä   

Lyhyt kuvaus 

Rakennusalan oskelija määrättiin työssäoppimispaikassa vaaralliseen työhön purkamaan 
asbestikattoa.   

Tarkennus 

Opiskelija aloitti työssäoppimisen korjausrakentamista suorittavassa yrityksessä Saksassa. Heti 
ensimmäisenä työpäivänä hänet ohjattiin asbestikaton purkutehtäviin. Hän oli kyllä saanut 
asiaankuuluvat varusteet ja ohjauksen, mutta Suomessa työ luokitellaan vaaralliseksi, jota varten 
käydään erikoiskoulutus.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija soitti kv-vastaavalle ja kertoi tilanteesta. Hän oli omatoimisesti jo keskustellut 
työpaikkaohjaajan kanssa, ja kertonut, että häntä epäilyttää annetut työtehtävät ja uskoo, että 
opettajat omassa koulussa eivät hyväksy tälläisen työn tekemistä. Hän oli kertonut ajatuksistaan 
asialliseen sävyyn ja pyytänyt saada muita työtehtäviä. Työpaikkaohjaaja oli suhtautunut asiaan 
ymmärtäväisesti ja ohjannut opiskelijan muihin töihin.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Pääsääntöisesti työssäoppimisympäristöistä ja –tehtävistä tulisi sopia tarkkaan 
vastaanottavan kumppanin kanssa hyvissä ajoin etukäteen.  

Mikäli kuitenkin vaarallinen tilanne tulee eteen, tulee myös opiskelijan pitää olla tietoinen 
työturvallisuusriskeistä omalla alallaan ja keskustella paikallisen esimiehen kanssa, mikäli 
joku asia epäilyttää. Opiskelija ei voi viedä suomalaista systeemiä ulkomaille, mutta hänen 
pitää itse tiedostaa riskit. Joka maassa on eri lainsäädäntö. Kuvan ottaminen kohteesta 
(pitää kysyä lupa kuvaamiseen?) voi olla hyvä käytäntö, jos epäilee esim. 
työturvallisuusriskiä. Yhteydenpito kotimaan kv-vastaavaan tai ohjaavaan opettajaan on 
tärkeää.



 

KOTI-IKÄVÄ   

Nimi 

Koti-ikävä Berliinissä   

Lyhyt kuvaus 

Kova koti-ikävä vaihtojakson alussa.   

Tarkennus 

Koti-ikävöinti oli alkanut jo menomatkalla lentokoneessa. Opiskelija oli koko ensimmäisen viikon 
halunnut lähteä kesken vaihdon kotiin, soitellut äidilleen ja ollut haluton tekemään töitä. Toisella 
viikolla tilanne oli rauhoittunut.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija oli keskustellut paljon ja usein ohjaajan kanssa. Opiskelija oli osallistunut TOP-jakson 
tehtäviin ohjaajan vahvalla tuella. Työpäivän jälkeisen vapaa-ajan sujuminen oli myös vaatinut paljon 
ohjaajan tukea. Toisella viikolla  keskusteluja aiheesta ei tarvittu enää niin paljon.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 
Keinoja koti-ikävän vähentämiseksi kannattaa miettiä ennen jo kv-jakson alkua.



 

KOTI-IKÄVÄ   

Nimi 

Salaa takaisin kotimaahan   

Lyhyt kuvaus 

Kaksi opiskelijaa oli vaihtojaksolla Liettuassa. Kulttuurierot ja koti-ikävä saivat heidät haluamaan 
takaisin kotimaahan. Opiskelijat olivat olleet maassa vasta alle viikon kun yhteydenotot kv-
vastaavaan alkoivat. Hyvin pian toinen karkasi salaa takaisin Suomeen ja jätti toisen yksin, eikä 
ilmoittanut asiasta paikalliselle kv-kumppanille ja to-paikalle. Liettuaan jäänyt kaveri halusi myös 
palata takaisin, mutta jaksoi odottaa muutaman päivän ja hoiti tilanteen paremmin.   

Tarkennus 

Työpaikka ei vastannut opiskelijoiden odotuksia, vaikka työtehtävät olivat suunniteltujen mukaiset.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Opiskelija otti kv-vastaavaan yhteyttä että toisella on kova koti-ikävä, jonka jälkeen kv-vastaava oli 
yhteydessä sekä opiskelijoihin että ohjaavaan opettajaan. Sovittiin yhdessä, että jaksoa voidaan 
lyhentää muutamalla viikolla (6 viikosta 4 viikkoon). Opiskelijoista toinen oli kuitenkin päättänyt että 
ei halua olla maassa enää yhtään kauempaa ja karkasi takaisin Suomeen. Hän tilasi paluulipun toisen 
opiskelijan tietämättä, jolloin toinen opiskelija jäi yksin Liettuaan ja palasi muutamaa päivää 
myöhemmin myös vaikkei hänellä ollut niin kova koti-ikävä.   

Asteikko 

● ● ● ● ○   

 

 

 BE PREPARED 
Työssäoppimisjaksosta ja sen sisällöstä pitää olla selkeä käsitys ennen lähtöä. Mikäli 
keskeytys tapahtuu ilman pätevää syytä, on hyvä että takaisinmaksusta on tehty sopimus jo 
ennen kv-jaksoa.



 

KOTI-IKÄVÄ   

Nimi 

Vaaleasta leivästä koti-ikävää   

Lyhyt kuvaus 

Sloveniaan matkasi 6 viikon vaihtojaksoille kuuden opiskelijan ryhmä. Heti toisena päivänä tuli 
yhteydenotto, että täällä ei voi syödä mitään. Leipä on vaaleaa ja siitä tulee vatsa kipeäksi.  Alkoi 
ilmetä muitakin ongelmia. Tyttöystävä on kuulemma raskaana. Tiedossa on, että uutta raskautta ei 
kuulemma koskaan voi tulla. Poikaystävän paluu kotimaahan on tämä vuoksi äärimmäisen tärkeää... 
Vaalean leivän syönnistä ei voi kuulemma luopua, sillä tummaa ei ole tarjolla. Tästä seuraa 
vatsavaivoja... Tekstiviestittely ja puhelut jatkuivat. Lopulta ei auttanut muu kuin päästää hänet 
tulemaan kotimaahan ensimmäisen viikon jälkeen.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Kansainvälisyysvastaava omasta oppilaitoksesta yritti antaa kannustusta parhaan kykynsä mukaan. 
Puhuttiin vapaa-ajasta ja mitä kaikkea mahdollisuuksia kohteessa on tehdä ka kokea. Puhuttiin siitä, 
että jatkuvasti ei kannata olla yhteydessä kotimaahan, vaan yrittää elää siinä hetkessä ja siinä 
ympäristössä missä on. Pysyä aktiivisena jne. Kv-vastaava kohdemaassa yritti auttaa ja kannustaa ja 
aktivoida...   

Asteikko 

● ● ● ○ ○   

 

 

 BE PREPARED 

Tärkeää olisi ennen jaksoa ollut alan omalta opettajalta saatu rehellinen palaute opiskelijan 
taustasta. Jälkikäteen selvisi, että tällaiset ongelmat olisivat saattaneet olla ennustettavissa. 
Lyhytjännitteisyyden ja impulsiivisuuden kanssa oli ollut ongelmia koko opintojen ajan.  

Jos taustat olisivat olleet paremmin selvillä, olisi valmennuksen aikana seikkoja voinut 
huomioida ja saada kenties ennalta lähtijä itsearvioimaan omat mahdollisuutensa 
ulkomaanjakson menestykselliseen toteuttamiseen. Mahdollinen lisätuki mukana seuraavan 
opettajan muodossa olisi saattanut olla yksi mahdollisuus lisätä onnistumisen edellytyksiä.



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Cultural Adaptation   

Lyhyt kuvaus 

Cultural Adaptation   

Miten ongelma ratkaistiin? 

The problem was solved when he made different friends with different habits. It took a long time, 
with many e-mails and phone calls in both ways. 

During all this period of time, I was asking to the Deputy Head for some advices. 

After the mobility he recommended the place to send more students there.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○  



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Health condition   

Lyhyt kuvaus 

Student was abroad and after one week found out the working place was not ok selected. Student 
was depressed, felt homesick and psychic down. She decided to go home immediately. We organized 
new flight in one day.   

Tarkennus 

- the boss was to rude (student opinion) 

- the tasks was boring 

   

Miten ongelma ratkaistiin? 

It helps accompanying person was still there in Malta and help student to visit a doctor, get the 
description and take student home at the same time she returned. At home student felt much 
better.   

Asteikko 

● ● ● ● ○  



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Difficult participant   

Lyhyt kuvaus 

During an internship phase in Finland in 2011 or 2012, one participant wanted to mostly stay in his 
room. He faked stomach pain in order to avoid going to work, then one day left his accommodation 
early in order to avoid joining the group for an excursion to Lappland. Obviously the participant had 
struck up online friendships with Finnish people beforehand and rather wanted to meet these new 
friends. He treated the whole internship as a vacation. 

For the group, the first incident meant that one of the accompanying staff had to leave the group and 
stay at hospital with the participant for a whole day, only to find out that, according to the doctor, 
nothing was the matter with him. It was also rather expensive as the hospital is quite far from the 
city centre, there was only a food vending machine with sandwiches (one sandwich for €9,-!), and 
they had to wait for a long time, as the participant was checked through thoroughly. 

At the second incident, there wasn't much to be done. One of the accompanying staff stayed behind, 
saw the participant return but hide behind a small tree. The staff member wasn't able to talk to him 
before the participant fled again.  

In both cases there was constant exchange by text message and telephone between accompanying 
staff members which in the end cost quite some money. 

There seem to have been more discussions later during their stay as the participant constantly raised 
objections at taking part in joint excursions and events, which stressed the group and ruined the stay 
for everybody to a certain extent.   

Tarkennus 

No motivation...   

Miten ongelma ratkaistiin? 

The problems were discussed but not quite solved. The participant should have been sent back but 
was too unreliable to travel alone while an accompanying staff member could not be spared, so it 
was decided to let him stay.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○  



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Visit to Helsinki Finland   

Lyhyt kuvaus 

A group of students with Various Learning Difficulties went to Finland for  two weeks, working with 
Finnish students in the kitchen at Keskuspuiston.  Including cultural visits in and around Heksinki.   

Tarkennus 

At first the students were quite shy with the Finnish students because of the language problems. A 
smile or hand waving can be great for breaking the ice.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

The person with Colitis had to be careful with the food she choose to eat, she sought information 
about different foods she could eat. 

People with Asperger syndrome found the change difficult, but I overcame that by having a weekend 
away to see how they would cope and show themselves that they could cope.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○  



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Workplace Problems   

Lyhyt kuvaus 

Problems in the workplacement   

Tarkennus 

He was not feeling good with his duties in the workplacement.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

1.- Student e-mail to the Erasmus Coordinator explaining the problem in the company 

2.- Erasmus coordinator e-mail to the student explaining that the easiest way is if he speaks directly 
with his instructor, in a good mood, and explain what is his feeling related with the work.  

3.- Student e-mail saying that everything is solved.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○  



 

TYÖSSÄOPPIMINEN / ODOTUKSET EIVÄT KOHTAA   

Nimi 

Mobility in Prague   

Lyhyt kuvaus 

A youth internship training in Prague was interrupted in May 2016 for a case of force majeure and 
insecurity of the group: 2 young people were leveled with a gun during an event outside of a city and 
were repatriated at the end of the first week. The rest of the group was repatriated at the end of the 
second week as the host company provided no work had not met its commitments, exploited the 
French youth. Security conditions were non-existent and the conditions of stay in a farm were 
catastrophic.   

Tarkennus 

Not validated training for young people in vocational training following the cancellation of mobility 
abroad.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

The intermediary  partner has not met its commitments and advocated the host company. He did not 
take the defense of the French group. He finally agreed to stop the training course and refunded the 
fees already paid before this course last week unrealized. The partnership has been halted since the 
incident.   

Asteikko 

● ● ● ● ○  



 

IHMISSUHTEET   

Nimi 

Adjusting to living with total strangers   

Lyhyt kuvaus 

The student travelled alone and had to share a flat with other students. The hosting partner reported 
the problem of personal hygien. The student himself was not aware of the problem.   

Tarkennus 

Very often it is the language problem; the student might be fluent but there`s nobody he/she can 
communicate.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

The hosting partner moved the student to another living place. He was moved to live alone.   

Asteikko 

● ● ● ○ ○  



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Loosing passport   

Lyhyt kuvaus 

Student lost his passport while mobility period abroad.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

The student noticed that he lost his passport only when he had to present it at the airport. He called 
project manager of sending institution and explained the situation. He was told to go to police 
station in Mosta to get an extra document which wuold allow to get home. At same time project 
manager of sending institution called ministry of foreign affairs in Lithuania to get information on the 
possible ways of problem solving. Project manager of sending institution also contacted the receiving 
institution to reserve room for the student.  

The student got a paper from police station, project manager of receiving institution bought him 
ticket and student came home after 2 days.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○  



 

KOTI-IKÄVÄ   

Nimi 

Cultural "shock" / differences   

Lyhyt kuvaus 

For most of the people/students of Northen & Esthern European countries the South Mediterranean 
culture and costums are "strange".If the students doesnt manage well the Spanish language or at all 
this could be an "extra" inconvenient. From the outside they see the "Spanish"  like loudly 
speaker/"fighting", sometimes unpolite;different work timing and meals, late breakfast and 
dinners,etc.The good part is that the people in Malaga, South of Spain are very open, flexible and 
understanding with the foreigners, and sometimes you donot need to much words to comunicate 
with them.A smily face and "showing" some interest for knowing the language, would be enough.   

Tarkennus 

Cultural differences (language, costums, work time, meals, etc).   

Miten ongelma ratkaistiin? 

In my opinion (I am not a Native Spanish, I emigrated to Spain many years ago ) the most important 
think  is the comunication, to inform well the students and the teachers about "what to expect when 
they would come". 

The first step than would be to keep a fluent comunication with them, before their arrival. 

At arrival is basic to give them time to get use with "everything", try to make them feel confident, 
explain them than in a short time they will "see the things "different and being supporting when they 
need.Other step is doing activitietes together, introduce them to other students to share experiences 
and time .Each person neeed a "certain time" to get adapted. The first week is always the most 
"difficult" but with a good comunication and patience most of them get immersed into the culture 
soon.   

Asteikko 

● ● ○ ○ ○  



 

KOTI-IKÄVÄ   

Nimi 

First time abroad   

Lyhyt kuvaus 

The student wanted to come back home staying abroad just 3 days.   

Tarkennus 

The problem was not the work placement, the problem was an internal one, she was feeling alone 
(was her first time alone abroad).   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Her family was a great help, her mother helped us to convinced her to stay more days and try to get 
used to the new place and people.   

Asteikko 

● ● ● ● ●  



 

HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET / KÄYTÖS / TERVEYDENTILA   

Nimi 

Okunskap om IA utomlands   

Lyhyt kuvaus 

På grund av otillräcklig information inför vistelsen i Finland, så hade svenska studerande orimliga och 
även orealistiska förväntningar under sin 2 veckor långa praktikvistelse i Finland. En vecka 
tillbringades på ett äldreboende och en vecka på skolan, enligt överenskommelse. De studerande var 
missnöjda med sitt boende på ett studenthem, klagade på avsaknad av bl.a. tillräckligt många 
kastruller, vassa knivar, elvisp, tunna täcken. Dessutom skulle de ha önskat inplanerat kvälls- och 
helgprogram. 

Arbetsrutinerna och arbetssättet på det äldreboende där de svenska praktikanterna genomförde sin 
praktik kom speciellt för en av de studerande som en överraskning. Den studerande var inte nöjd 
över hur arbetsuppgifterna delades och skulle själv ha velat välja... trevligare uppgifter. Dessutom 
sjukskrev sig alla fyra studerande samtidigt för magproblem men tillfrisknade när koordinatorn i 
Finland ville besöka dem. 

Vistelsen i skolan var heller inte intressant för den ena studerande medan de andra var okay. Tyvärr 
var det tentvecka på skolan och den praktiska undervisningen var begränsad. De svenska studerande 
hade dock endast möjligt att tillbringa två specifika veckor  i Finland.   

Tarkennus 

Den finländska arbetskulturen och arbetssättet uppfattades speciellt för en av de svenska studerande 
som för bryskt. Den studerande fick order om arbetsuppgifter som inte var intressanta. Den 
studerande ansåg istället att hon skulle ha blivit tillfrågad om hon ville göra uppgiften.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Den finländska internationella koordinatorn besökte de studerande på sitt boende och diskuterade 
igenom problemen på praktikplatsen. Hon förklarade finländsk arbetskultur och syftet med 
praktiken. Samtidigt införskaffade hon kastruller, kniv, sax och handvisp som lånades ut samt 
ordnade fler täcken/filtar. Hon gav också intsruktioner om hur bastun fungerade och när den var 
uppvärmd.  

Dessutom guidade hon de svenska studerande runt i området och träffade dem ytterligare under 
besöket på skolan. Hon arrangerade även transporten till flygplatsen. 

Efter vistelsens gjordes en detaljerad presentation om praktik i Finland som skickades till den svenska 
samarbetspartnern. Denna information ska delas ut till samtliga svenska studerande inför sin praktik i 
Finland.   

Asteikko 

---  



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Borttappat pass   

Lyhyt kuvaus 

Under en projektresa fick en medföljande lärare veta att en av de studerande hade glömt sitt pass på 
flyget under utresan. Några dagar före hemresan berättade studerande för läraren att han saknade 
sitt pass. Läraren kontaktade då internationella koordinatorn och undrade vad de skulle göra.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Den studerande kontaktade den medföljande läraren som i sin tur kontaktade internationella 
koordinatorn. Koordinatorn ringde utrikesministeriet som förenade samtalet till Finlands ambassad i 
Italien. Eftersom studerande var under 18 år saknade han också övriga giltiga ID-handlingar. 
Ambassaden gav instruktioner om hur studerande kunde få nya ID-handlingar. Samtidigt kontaktade 
den italienska samarbetspartnern polismyndigheten på Milanos flygplats och förklarade att ett pass 
glömts kvar på ett av planen några dagar tidigare. Problemet löstes relativt smidigt i detta fall efter 
någon dag, eftersom passet kunde hittas och fördes till flygplatsens polisstation och därifrån kunde 
det hämtas före hemfärden.   

Asteikko 

---  



 

ARKIONGELMAT   

Nimi 

Bussincident   

Lyhyt kuvaus 

Två rikssvenska studerande skulle åka med buss från boendet till praktikplatsen. Trots korrekta 
instruktioner ledde språkproblem till missförstånd mellan busschauffören och de studerande om den 
rätta bussturen till deras praktikplats. De studerande blev tvungna att stiga av bussen. De ringde 
väldigt upprörda till internationella sekreteraren och förstod inte varför busschauffören inte förstod  
svenska.   

Miten ongelma ratkaistiin? 

Internationella sekreteraren hämtade de studerande och skjutsade dem till praktikplatsen.   

Asteikko 

---  

 


