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Sekä Sedu että Keuda lähettää vuosittain useita opiskelijoita Maltalle työssäoppimisjaksoille. Malta on ollut opiskelijoiden keskuudessa

suosittu kohde kv-jaksolle ainakin mukavan ilmaston sekä englannin kielen vuoksi. Maltalla toimii useita välittäviä organisaatioita, jotka

välittävät työssäoppimispaikkoja muualta Euroopasta pääosin Erasmus+ -rahoituksella saapuville opiskelijoille. Yhteensä Maltalle

saapuu vuosittain tuhansia työssäoppijoita, mikä on 400 000 asukkaan valtiolle todella merkittävä määrä. Malta valikoitui benchmark-

matkamme kohteeksi, sillä uskoimme, että satoja tai jopa tuhansia opiskelijoita vuosittain vastaanottavilla hankekumppaneillamme

olisi arvokasta näkemystä ja tietoa jaettavaksi kv-työssäoppimisjaksojen riskeihin ja ongelmatilanteisiin liittyen. Tässä olimmekin aivan

oikeassa!

Ohjelma rakentui siten, että maanantaina 10.10. tutustuimme Sedun kumppani Paragon Europen toimintaan sekä useisiin

työssäoppimispaikkoihin ympäri saarta. Tiistaina taas tapasimme Keudan kumppanin Easy Job Bridgen edustajia aamupäivästä,

iltapäivästä taas MCASTin (Malta College of Arts, Science & Technology) kv-koordinaattorin.





Paragon Europe on ollut Sedun yhteistyökumppani Maltalla jo usean vuoden ajan. Vuosittain Sedusta lähtee toistakymmentä

opiskelijaa työssäoppimaan. Tutustuimme muutamiin työssäoppimispaikkoihin sekä keskustelimme Paragonin edustajien kanssa

vaihtojaksoilla ilmenneistä ongelmista ja mahdollista ratkaisukeinoista.

Paragon on ns. täyden palvelun yhteistyökumppani, joka järjestää työssäoppimispaikkojen lisäksi myös majoitus- ja

matkustuspalveluita. Opiskelijat pyritään majoittamaan mahdollisimman lähelle työpaikkoja, sillä vaikka saari on pieni, on liikkuminen

julkisilla kulkuneuvoilla aikaa vievää.

Paragonin edustajien mukaan suurimmat ongelmat johtuvat koti-ikävästä, joka saattaa heijastua monessa eri asiassa. Ikävän myötä

myös työssä ilmenee asenneongelmia. Jos opiskelijalla on jotain ongelmia tai haasteita, toivotaan heidän olevan ensi sijassa

yhteydessä Paragoniin. Heidän palveluunsa kuuluu 24/7 päivystyspuhelin ongelmatilanteita varten. Paragonissa halutaan painottaa

sitä, että on tärkeää, että opiskelijat tietävät mistä asioita tulee olla yhteydessä Paragoniin ja mistä työssäoppimispaikalle – kaikkien

roolit tulee olla selvillä. Keskusteluyhteys on todella tärkeä – kaikkien osapuolien pitää olla tietoisia jos ongelmia esiintyy ja mistä ne

johtuvat.
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VIERAILUKOHTEET

• Marina Palace Home

• Kidstart

• Popeye Village

• Care Malta

• Paragon Europe
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Marina Palace on yksityinen hoitokoti, jossa on ollut myös muutamia Sedun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Rakennus on entinen

hotelli, joten se on kauniilla paikalla huvivenesataman ääressä.

Työssäoppimista ohjaa sairaanhoitaja Tea, joka antoi kiitosta pohjoismaalaisille harjoittelijoille. Hänellä oli kuitenkin monenlaisia

negatiivisiakin kokemuksia eri maista saapuvista opiskelijoista. Suurin ongelma on huono työmotivaatio. Opiskelijat eivät aina

suhtaudu tarpeeksi vakavasti työssäoppimisjaksoonsa. Lisäksi jos opiskelijat juhlivat liikaa vapaa-ajalla, saattavat he olla huonovointisia

työajalla. Pukeutumiseen tulee myös suhtautua tarkkuudella, työasuksi ei sovi sortsit ja hihaton paita.



MARINA PALACE HOME



Kidstart -päiväkodissa lasten iät vaihtelevat muutamasta kuukaudesta 5 vuoteen saakka. Päiväkodin tilat ovat melko pienet, ja samassa

tilassa ruokaillaan ja leikitään. Kidstart ottaa mielellään hoitoalan harjoittelijoita, mutta työtehtävistä ollaan tarkkoja. Tietyn alan ja

koulutustason työssäoppijat saavat tehdä tiettyjä asioita. Osa työssäoppijoista ei saa esimerkiksi vaihtaa vaippoja tai olla aulassa

vastaanottamassa lapsia vanhempineen. Vakituinen työntekijä pitää kirjaa ja huolehtii tarkkaan, että lapsi lähtee oikean vanhemman

matkaan. Päiväkodin johtaja painotti sitä, että harjoittelijan pitää olla luotettava ja täsmällinen. Pukeutumisen tulee olla asiallista ja

peittävää, esim. sortsit eivät sovellu työhousuiksi. Kännykkää ei tietystikään saa käyttää työaikana, eikä lapsista saa ottaa kuvia.





Rosevilla on yksityinen hoitokoti, joka kuuluu Care Malta -ketjuun. Työssäoppijoiden englannin kielen osaamisen tulee olla todella

hyvällä tasolla, että kommunikointi asukkaiden ja hoitohenkilökunnan kanssa sujuu mutkitta. Myöskin työssäoppimisjakson tavoitteet

tulisi olla selkeät ja sovittuna ennen jakson alkua. Hoitokodissa toimii kahdentasoista hoitohenkilökuntaa, lääketieteelliset hoitajat

sekä avustajat. Heidät tunnistaa erilaisista työasuista. Hoitokoti painottaa aktiiviseen vanhenemiseen ja tarjoaa asukkailleen erilaisia

aktiviteetteja ja vierailuja. Maltalla on paljon yksityisiä hoitokoteja ja hoitajista on pulaa. Tärkeimmäksi ominaisuudeksi Rosevillan

johtaja mainitsee palvelualttiuden, hymyn, tervehtimisen ja kysymyksiin vastaamisen.

Malta on melko uskonnollinen maa, ja katolilaisuus näkyy arjessa. Hoitokodin kappelissa järjestetään päivittäin messu.
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Popeye Village on yksi Maltan suosituimmista turistikohteista. Puisto ottaa vuosittain jopa 80 harjoittelijaa maskoteiksi, keittiöön,

tarjoiluun, pintakäsittelyyn, markkinointiin sekä huoltotöihin. Puisto on perustettu 1980 -luvulla kun Kippari Kalle-elokuvan lavasteista

muodostui teemapuisto. Puiston henkilöstöjohtamisesta vastaava Joseph Borg on toiminut aiemmin Paragon Europessa, joten hänellä

on paljon kokemusta harjoittelijoiden ohjaamisesta ja mahdollisista ongelmista.

Josephin mukaan yleisimpiä ongelmia ovat olleet työmotivaation puute ja odotusten ja todellisuuden kohtaaminen. Mikäli

harjoitteluun saapuu opiskelijoita, joilla ei ole vielä kokemusta itsenäisestä elämisestä, ongelmia on tullut esimerkiksi siisteyden ja

täsmällisyyden kanssa. Pitkät välimatkat ja matkustamiseen tarvittava aika aiheuttavat joskus ongelmia Maltalla. Myös kulttuurierot

saattavat herättää opiskelijoissa huolta – Maltalla hevonen ja jänis ovat suosittuja ruokalajeja, joillekin tämä on tullut yllätyksenä.
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Tiistaina tutustuimme toisen välittävän organisaation, Keudan kumppanin Easy Job Bridgen (EJB) toimintaan. EJB on ollut Keudan

kumppanina Erasmus+ hankkeissa vuodesta 2014 saakka, ja yhteistyö on sujunut mallikkaasti. Keuda lähettää Maltalle vuosittain EJB:n

kautta muutamia opiskelijoita, mutta kaikkiaan EJB vastaanottaa vuosittain noin 800 opiskelijaa kansainvälisille työssäoppimisjaksoille.

EJB top-paikkojen välittämisen lisäksi myös laajalti kielikursseja.

EJB:n toimisto sijaitsee kauniilla paikalla aivan Vallettan keskustassa, jonne löysimme pienen suunnistamisen ja harhailun jälkeen aivan

ajoissa ja kuumissamme. EJB:n Ritan ja Galeannin kanssa kävimme aluksi läpi organisaatioidemme peruskuviot, mutta pääosin

vaihdoimme ajatuksia jaksojen ongelmatilanteisiin sekä parempaan valmennukseen liittyen. Rita ja Galeann olivat valmistautuneet

tapaamiseemme perusteellisesti käyttäen hyväkseen Be Preparedin englanninkielistä kyselylomaketta – erinomaista!

TIISTAI 11.10.

http://www.easyjobbridge.com/




Easy Job Bridge:n Ritan ja Galeannin esiin nostamat kv-jaksoihin liittyvät ongelmat voidaan karkeasti jaotella ongelmiin

a) Valmistautumiseen

b) yhteydenpitoon,

c) työpaikkaan ja

d) asumiseen liittyen
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a) Valmistautuminen

• CV:t eivät vastaa todellisuutta erityisesti englannin tason suhteen. Kielitaidon kuvauksen on oltava mahdollisimman

totuudenmukainen.

• EJB tekee välillä Skype-haastatteluja kielitaidon tason määrittämiseksi, jolloin haastattelijana voi olla EJB tai mahdollinen

työpaikka. Opiskelijalle onkin hyvä kertoa jo etukäteen että soitto Maltalta voi tulla.

• CV:ssä tulisi lisäksi olla aina ajantasainen kuva

• Maltalle tulee vuosittain tuhansia opiskelijoita työssäoppimisjaksoille, mistä seuraa kova kilpailu parhaista työpaikoista. Huolella

tehty CV auttaa saamaan paremman työpaikan, ja päinvastoin…

• Pukukoodi

• Yleisesti ottaen formaali pukukoodi, varsinkin alussa. Eli pitkät housut (ei shortseja), kauluspaita (ei narutoppeja etc.) ja oikeat

kengät (ei sandaaleja).

• Ensimmäisenä päivänä tulisi pukeutua kuin olisi työhaastatteluun menossa.
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b) Yhteydenpito

• EJB:n mukaan on tavallista. että opiskelijaan on hankala pitää yhteyttä tai saada opiskelijaa ylipäänsä kiinni

• Yhteystiedot sopimuksiin ajan tasalle!

• Opiskelijaa olisi myös ohjeistettava ehkä tarkemmin seuraamaan sähköpostia ja vastaamaan puheluihin ja viesteihin heti.

• Sairastapaukset ja muut ongelmatilanteet

• EJB:llä on Emergency phone, johon voi ottaa yhteyttä 24/7. Tätä kautta EJB tarjoaa tukea ja neuvoja tarvittaessa.

• Erilaisissa työhön liittymättömissä ongelmatilanteissa EJB on ensisijainen yhteydenottokohde, ei työpaikka!
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c) Ongelmat työpaikalla

• Ei ole järin harvinaista, että opiskelija saa potkut työpaikaltaan. Yleisimmät syyt tälle ovat EJB:n mukaan:

• Asenneongelmat nöyrää ja kohteliasta käytöstä peräänkuulutetaan!

• Puhelimen jatkuva käyttö työaikana ja muu huono ”ignorant behaviour”

• Valehtelu ja pinnaus töistä

• Joskus opiskelijoilla on hankaluuksia ymmärtää työssäoppimisjakson ja loman eroa. Luonnollisestikin jaksolle lähdetään

ensisijaisesti töihin, ei lomalle. Ongelmatilanteissa EJB pyrkii aina kuulemaan molempien puolien kertomuksen asiasta. Tavoitteena

on aina ratkaista ongelma vaikkapa etsimällä uusi työpaikka tms.

• Mikäli työpaikalla ei olla opiskelijaan tyytyväisiä, niin EJB kutsuu tämän haastatteluun, jossa pyritään asia selvittämään.

• Poissaolot

• Ilmoitus poissaoloista / myöhästymisistä aina heti työpaikalle!
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d) Ongelmat asunnolla: Asuminen järjestetään pääasiassa jaetuissa huoneissa kimppakämpissä. Tämä tuo luonnollisesti joitain

mahdollisia ongelmatilanteita. Mikäli asumiseen liittyen ongelmia ilmenee, niin niistä tulee olla yhteydessä suoraan partneriin, ei

työpaikalle.

• Asuntolan järjestyssääntöjen rikkominen

• Bileet ja meluaminen

• Tiskit ynnä muu siivoaminen

• Sähkölaitteiden jatkuva päällä pitäminen sekä läppäreiden pitäminen sängyillä ongelma (palovaara)

• EJB perii 100€ panttimaksun majoittujilta, jonka saa takaisin lähtiessä mikäli kaikki OK. Käytännössä aina panttimaksun saa

takaisin.

• Ongelmat kämppiksen kanssa

• Jos asia ei muuten ratkea, niin muutto on mahdollinen ratkaisu. EJB yrittää hoitaa uuden korvaavan majoituksen.

• Varkaustapaukset: Oma lukko mukaan, sillä lukollisia kaappeja/säilytystiloja ei aina ole.
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Keskustelun perusteella ainakin seuraavat kohdat on hyvä ottaa kv-jaksoille lähtevien valmennuksessa esille Maltalle lähdettäessä:

• Kielitaidosta ja asenteista kiinni kuinka hyviä tehtäviä/työpaikkoja opiskelijat saavat

• Poikkeavat työajat, viikonloput tai iltatyöt yms.

• Esim. Raksalla työt alkavat tosi aikaisin

• Etäisyydet ovat kilometreissä lyhyehköjä mutta siirtymät silti hitaita. Julkinen liikenne, ja autoilu ylipäänsä on

hidasta.

• Matkakortti kannattaa Maltalle tilata etukäteen, sillä toimituksessa kestää useamman viikon. Partneri auttaa

tässä.

• Opiskelijan olisi hyvä perehtyä työpaikkaansa etukäteen!

• Asiallinen pukeutuminen, työvaatteet turvakenkineen mukaan.
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Iltapäivästä vierailimme vielä MCAST-oppilaitoksessa kv-koordinaattori Christian Debonon juttusilla. Ville tutustui Christianin

toukokuussa Varsovassa kv-jaksojen laatuun ja valmennukseen keskittyneessä temaattisessa seminaarissa, jolloin puheeksi tuli myös

konkreettisen yhteistyön aloittaminen organisaatioiden välillä. Vaihdoimme Christianin kanssa ajatuksia mahdollisista

yhteistyökuvioista ja ensimmäiset vastavuoroiset liikkuvuudet toteutetaan kevään 2017 aikana.

Maltalla on kaksi ammatillista koulutusta tarjoavaa oppilaitosta, joista MCAST on toinen. Todella kiinnostava päästä tekemään

vastavuoroista yhteistyötä liikkuvuuksien tiimoilta maltalaisten kanssa!
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http://www.mcast.edu.mt/

