
Homma hanskassa!
Miten yhdistää virtuaaliliikkuvuus 

ja kansainvälinen harjoittelu?



Koulutuksen kansainvälistymisen ja työelämän globalisoitumisen myötä myös kansainvälisen 

harjoittelun merkitys opiskelijoiden ammatillisessa kehittymisessä on kasvanut.

Kaikkien opiskelijoiden ei kuitenkaan ole mahdollista lähteä perinteiseen kansainväliseen 

harjoitteluun taloudellisista, maantieteellisistä, sosiaalisista tai muista syistä. Kansainväliseen 

harjoitteluun liittyy myös monia muita, etenkin viestinnällisiä, haasteita. 

Virtuaaliliikkuvuus ja tieto- ja viestintäteknisesti (TVT) tuettu vuorovaikutus voivat olla ratkaisu 

näihin haasteisiin. Tämä opas kertoo virtuaaliliikkuvuuden mahdollisuuksista perinteisen 

kansainvälisen harjoittelun tukemisessa.

Kansainvälisessä harjoittelussa voidaan tunnistaa kolme keskeistä toimijaryhmää: oppilaitos  

opiskelija  ja työnantaja  . Näiden toimijaryhmien välistä vuorovaikutusta voidaan parantaa 

virtuaaliliikkuvuutta hyödyntämällä. 

Mitä?
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Vuorovaikutus voi perustua kasvokkaiseen viestintään, TVT-tuettuun viestintään tai näiden 

yhdistelmään. Kun opiskelijan ja työnantajan välinen vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa 

verkossa, voidaan puhua virtuaali- tai etäharjoittelusta.
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Opiskelijan:

Kannattaa lähteä kansainväliseen harjoitteluun?

• kansainvälistä työkokemusta arvostetaan työelämässä entistä enemmän

• se kehittää opiskelijan kykyä toimia monikulttuurisessa (työ)ympäristössä

Kannattaa kiinnostua virtuaaliliikkuvuudesta?

• se mahdollistaa kansainvälisen työharjoittelun entistä joustavammin 

 (esim. samanaikainen opiskelu kotimaassa ja työharjoittelu ulkomailla)

• se mahdollistaa etätyöskentelyn myös ulkomailla

• se mahdollistaa jatkuvan vuorovaikutuksen oman oppilaitoksen henkilökunnan 

 ja muiden opiskelijoiden kanssa kansainvälisen harjoittelun aikana

• se kehittää opiskelijoiden verkkokommunikointitaitoja

Työnantajan:

Kannattaa tarjota harjoittelupaikkoja kansainvälisille opiskelijoille?

• kansainväliset opiskelijat voivat toimia linkkinä uusille markkinoille ja verkostoihin

• tarve eri kieliä äidinkielenään puhuville on lisääntynyt

• tarve erityistiedoille ja -taidoille työpaikoilla kasvaa jatkuvasti

• se mahdollistaa muihin (työ)kulttuureihin tutustumisen

• kansainväliset opiskelijat tuovat uusia ideoita ja näkökulmia

Miksi?
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Kannattaa kiinnostua virtuaaliliikkuvuudesta?

• jatkuva palaute oppilaitokselta ja/tai muilta opiskelijoilta parantaa harjoittelijan 

työsuorituksia ja työn tuloksia

• uusien yhteistyömuotojen kokeileminen käytännössä on mahdollista esim. 

 virtuaaliharjoittelun avulla

• virtuaaliharjoittelu voi helpottaa uusien kykyjen löytämistä

 

Oppilaitoksen:

Kannattaa järjestää kansainvälisiä harjoittelupaikkoja opiskelijoille?

• se tukee opetuksen kansainvälistämistä

• se tarjoaa uusia mahdollisuuksia opiskelijoille

• se lisää koulutusohjelmien kansainvälistä kiinnostavuutta

• se edistää oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä

Kannattaa kiinnostua virtuaaliliikkuvuudesta?

• se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kansainvälistymiseen entistä joustavammin

• se tekee kansainvälisestä harjoittelusta helpommin saavutettavaa

• oppimiskokemukset paranevat jatkuvat tuen ja palautteen kautta

• kansainvälisen harjoittelun laadun valvonta paranee
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Sopiiko TVT-tuettu työharjoittelu minulle tai omalle organisaatiolleni? 

Huomioonotettavaa ennen harjoittelua...

Opiskelijana
• Etäharjoittelu voi joskus olla melko yksinäistä.  Tämä edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, 

oman työn suunnitteluun ja hallintaan sekä oma-aloitteisuutta ja aloitekykyä. On osattava 

 tarvittaessa pyytää apua.  

• Onnistunut etäharjoittelu edellyttää hyvää motivaatiota. Oletko varma, että tämä on jotain mitä 

todella haluat ja mihin sinulla on valmiuksia?

• Tavallisimpien työkalujen ja ohjelmistojen tunteminen sekä kokemus verkossa tapahtuvasta 

 kommunikoinnista on suositeltavaa. Jollei näin ole, pidä huolta, että perehdyt asiaan ennen 

 harjoittelun alkamista. 

Työnantajana

• Voiko organisaationi tarjota merkityksellisiä etätyönä toteutettavia tehtäviä yksittäiselle 

 opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle? 

• Onko henkilöstöllämme valmiudet ja tarvittavat resurssit virtuaalimentorointiin? 

• Miten eri tietoturvakysymykset otetaan huomioon?

Huomioonotettavaa ennen harjoittelua
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• Onko henkilöstöllämme tarvittavat TVT-taidot? Entä onko heillä riittävästi kokemusta verkossa 

 tapahtuvasta kommunikoinnista? Ymmärtävätkö he etäharjoitteluun liittyvät haasteet? 

 Voimmeko me tarvittaessa kouluttaa heitä?

Oppilaitoksena
• Alussa on määriteltävä tarkkaan millaisia oppimistuloksia kultakin harjoittelujaksolta 

 odotetaan, voidaanko ne saavuttaa virtuaalisesti, ja onko opiskelijoilla valmiuksia 

 TVT-tuettuun harjoitteluun.

• Onko opiskelijoilla ja henkilökunnalla käytössään tarvittavat työkalut ja ohjelmistot?

• Onko henkilökunnalla valmiudet ja tarvittavat resurssit virtuaalimentorointiin? 

• Onko opiskelijoilla ja henkilökunnalla tarvittavat TVT-taidot? Entä onko heillä riittävästi 

 kokemusta verkossa tapahtuvasta kommunikoinnista? Ymmärtävätkö he etäharjoitteluun 

 liittyvät haasteet? Voimmeko me tarvittaessa kouluttaa heitä?

Kun kyseessä on täysin virtuaalinen harjoittelu, on suositeltavaa, että harjoittelu voidaan jakaa 

pidemmälle ajalle ja että se mahdollistaa mahdollisimman joustavan työn organisoinnin. Myös 

harjoittelijan työllistäminen projektiin, jossa on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit, helpottaa 

kaikkien osapuolien työtä. Onnistunut etäharjoittelu edellyttää, että kaikki osapuolet ovat 

motivoituneita ja sitoutuvat projektin onnistuneeseen toteutukseen ja läpivientiin.

Huomioonotettavaa ennen harjoittelua
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Harjoittelun 
eri vaiheet

01  I  Ennen harjoittelua

Virtuaaliliikkuvuudesta on hyötyä: 
• reaaliaikaisen keskustelun mahdollistamisessa, kun harjoittelun eri osapuolet 

 ovat fyysisesti eri paikoissa

• sopivan opiskelijan valinnassa

• opiskelijan tutustuttamisessa tulevaan työnantajaan & isäntämaan kulttuuriin

• työnantajan tutustuttamisessa opiskelijan oman maan kulttuuriin

• harjoitteluun valmistavan koulutuksen tarjoamisessa

• …

opiskelijan valinta &
yhteisten odotusten selkiyttäminen
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Kulttuurinen, sosiaalinen, kielellinen ja 
tekninen valmistautuminen

Opiskelijoiden tukipalveluiden 
järjestäminen

Henkilökunnan tukipalveluiden                          
järjestäminen                                    
Tarvittavan koulutuksen järjestäminen

Sopimuksen laatiminen sisältäen mm.:
• Oppimistavoitteet
• Arviointi ja palautteen antaminen
•  Tehtävät ja aikataulu
• Viestintä harjoittelun aikana
• Roolit ja vastuut

• Käytettävät työkalut ja ohjelmistot
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02  I  Harjoittelun aikana 03  I  Harjoittelun jälkeen

Virtuaaliliikkuvuudesta on hyötyä:
•  työtehtävien hoitamisessa etäältä

•  opiskelijamentoroinnin käytännön toteutuksessa ja 

yhteensovittamisessa

• vertaispalautteen järjestämisessä

• harjoittelussa hankittujen kokemusten reflektoinnissa ja 

arvioinnissa (esim. kirjoittamalla blogia tai ylläpitämällä 

 sähköistä portfoliota)

• …

Virtuaaliliikkuvuudesta on hyötyä: 
•  harjoittelun arvioinnissa ja palautteen 

 antamisessa

• opiskelijan oppimisen ja työskentelyn 

 arvioinnissa 

• …

mentorointi &
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yhteensovittam
inen

opiskelijan oppim
isen 

ja työskentelyn 

arviointi

harjoittelun arviointi
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Opiskelijan toivotut ominaisuudet
• Itsenäinen ja kypsä, kykenevä oman oppimisen suunnitteluun ja hallintaan

• Omaa kokemusta verkossa tapahtuvasta kommunikoinnista

• Erittäin motivoitunut

Laadukas etävalmennus
• Valmennukselle on asetettu selkeät tavoitteet ja eri toimijoiden roolit selkiytetty

• Toiminta noudattaa yhteisiä pelisääntöjä: esim. milloin eri toimijat ovat tavoitettavissa, 

 koska raportointia edellytetään, koska palautetta voidaan odottaa

Laadukkaat työtehtävät
• Yhdenmukaisia opiskelijan odotusten kanssa

• Realistisia, saavutettavissa olevia ja haastavia

• Aitoja ja työnantajalle tärkeitä

• Etätyöskentelyyn soveltuvia

Toimijoiden sitouttaminen
• Johdon tuki tutoreille, mentoreille ja muille työntekijöille

• Kirjallinen sopimus laadittu kaikkien osapuolien välillä

• Harjoittelupaikka mielellään osa vakiintunutta harjoitteluohjelmaa

Menestystekijät
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Harjoittelun rakenne
• Huolellisesti valmisteltu ja sopimusten myötä virallistettu

• Mielellään pitkäaikainen

• Kahdenkeskistä toimintaa välttävä (muita työntekijöitä osallistava, myös 

 etäosallistuminen esim. tiimipalavereihin mahdollista)

Inhimillisten tekijöiden huomioiminen
• Kasvokkaisten tapaamisten järjestäminen mahdollisuuksien mukaan

• Reaaliaikaiseen keskusteluun kannustaminen ja sen tukeminen erilaisten 

 ryhmätyökalujen (esim. videoneuvottelun tai verkkokokousjärjestelmän) avulla 

• Tilan tarjoaminen myös epäviralliselle kommunikoinnille

Työkalut apuna (ei esteenä)
• Teknologian tulee olla kaikkien toimijoiden saatavilla

• Teknologian tulee olla käyttäjäystävällistä ja luotettavaa

• Työkalut ja ohjelmistot tulee testata etukäteen ja käyttäjille tarjottava ohjeita ja 

 tukea niiden käytössä

• Työkalujen käytöstä sovittava etukäteen
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Tämä opas on yksi EU-VIPin (1.10.2009–30.9.2011) tuotoksista. Se on tiivistelmä samannimisestä 

julkaisusta, joka sisältää runsaasti mielenkiintoisia esimerkkejä virtuaaliharjoittelusta. 

Tämä opas on saatavilla myös englanniksi, hollanniksi, italiaksi, puolaksi, saksaksi ja tanskaksi. 

Kaikki julkaisut löytyvät projektin www-sivuilta osoitteessa www.euvip.eu

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. 

Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien 

tietojen mahdollisesta käytöstä.

www.euvip.eu


