
                                                                                                                  

Kansainvälisen työssäoppimisen raportti:  

Vinkkejä sisällön tuottamiseen; käsittele matkaraportissasi näistä ainakin kuutta 

aihealuetta (aihealueet 1 ja 4 erityisen tärkeitä). 

Nimi: Jani Muhonen 

Ryhmäntunnus:  

Ulkomaanjakson kesto:  4 Viikkoa 

Työpaikan nimi ja toimiala: The laurels Nursing Home  

Kohdemaa ja kaupunki: Englanti ja Hastings 

Työssäoppimisen ohjaaja: Ei ollut erikseen eritelty, mutta ylihoitajat hoito asioitani.  

1. Työskentely  

 

- Kuvaile työssäoppimispaikkasi (sijainti, koko, toiminta, henkilöstö, asiakkaat ym) 

- Hyvät tilannekuvat kertovat enemmän kuin sata sanaa. Liitä raporttiisi vähintään kolme 

kuvaa. 

Työssäoppipaikan sijainti oli lähellä kaupunki ja noin kilometrin kävely matkan päässä asuin 

paikastani. Paikan sijainti oli melko suuri, asukkaita sinne mahtui noin 50. Tilat sillä olivat 

kylläkin paljon pienemmät kuin suomessa, mutta paikka itsessään oli paljonkin kotoisampi 

kuin suomessa olevat vanhainkodit. Henkilöstöä vuoroissa oli vaihtelevasti, sillä välillä saattoi 

olla 11 hoitajaa ja 4 ylihoitajat, kuin taas toisena päivänä oli 7 hoitajaa ja kolme ylihoitajaa. 

Asiakkaat olivat kaikki pyörätuolissa tai pelkästään vuoteessa. Osalla heillä oli sähköinen 

pyörätuoli jolla he saivat liikkua siellä niin kuin halusivat, jotkut kävivät hienoina päivinä 

ulkoilemassa niillä.  

- Kerro työtehtävistäsi 

Normaalia ja samanlaista hoitotyötä kuin Suomessa.  

- Kuvaile tyypillinen työpäiväsi 

Aamulla kun menin töihin, istuimme taukohuoneessa jonkun aikaan ja juttelimme. Klo. 7.30 

aloitimme jakamaan ja syöttämään aamupalaa vuoteissa oleville asukkaille. Klo.8 alkoi ns. 

tiimipalaveri/aamuraportti jossa käytiin läpi päivän asioita ja jaettiin hoidettavat. 

Aamuraportin jälkeen alkoi hoitotyöt ja ne kestivät siihen asti, että kaikki asukkaat oli saatu 

hoidettua, eli noin klo. 11-12 mennessä. klo. 12.15 alkoi luonaan jakaminen ja syöttäminen, 

joka kesti noin puolesta tunnista 45 minuuttiin. Klo. 13- 13.30 seurustelimme asiakkaiden 

kanssa ja käytimme heidät vessassa, jotka sitä tarvitsivat. 13.30 pääsin pois töistä.   

- Millaisia työvälineitä käytit? 

Käytin samanlaisia työvälineitä kuin suomessa, eli esim. seisomanojanostin, henkilönostin ja 

pyörätuoli.  

- Miten sinua ohjattiin työtehtävissäsi 



                                                                                                                  

Minua ohjattiin hyvin, sillä sain hyvän perehdytyksen heti ensimmäisenä päivänä ja muina 

päivinä kuljin suurimmaksi osaksi toisten mukana alussa, silloin he kertoivat asukkaista joita 

hoidimme ja muutenkin käytänteistä.  

- Miten itsenäisesti sait työskennellä? Annettiinko sinulle vastuuta? 

Sain jo toisella viikolla työskennellä aika itsenäisesti esim. Sain jo toisella viikolla ns. Omia 

asukkaita hoidettavaksi päivän aikana. Hoidin saamani asukkaat käytännössä kokonaan itse, 

mutta kun piti käyttää seisomanojanostinta tai henkilönostinta, piti minun käydä pyytämässä 

toinen hoitaja auttamaan minua niiden käytössä. En saanut käyttää seisomanojanostinta tai 

henkilönostinta sillä en ollut oppinut sitä englannissa tai siellä paikassa, vaikka olisin kyllä 

osannut käyttää niitä oikein ja turvallisesti. Koin että minuun luotettiin ja sain vastuuta 

mielestäni todella hyvin ja tarpeeksi.  

 

2. oppiminen ja ongelmaratkaisu 

- Mitä tietoa, mistä ja miten hankit (esim. kohdemaasta ja sen kulttuurista, työpaikasta, 

asumisesta, vaihtojakson tavoitteista, matkajärjestelyistä, rahoituksesta, terveysasioista, 

vaatetuksesta) 

Matkalle lähtö tuli noin viikon varoitusajalla, joten en kerinyt kovinkaan paljoa 

selvittämään mitään maahan liittyvää, mutta tavoitteista, terveysasoista ja vaatetuksesta 

sain tietoa koulusta opettajalta. Asoista liittyen työpaikkaan, asumiseen ja 

matkajärjestelyihin sain tietoa kv-koordinaatorilta, jonka kanssa sovimme asioista.   

- Millaisia taitoja ja tietoja opit  

• työssäoppimispaikalla 

Opin sen miten eri kulttuurissa tehdään kyseistä työtä. Työsanastoa tuli opittua matkan 

aikana aika hyvin.  

• vapaa-ajalla 

Opin englantilaisesta kulttuurista ja toiminnasta asioita.  

- Mitä kannattaa ottaa huomioon/tekisit eri lailla seuraavalla kerralla? 

Kannattaisi uskaltaa rohkeammin puhua alusta lähtien muiden ihmisten kanssa siellä, sillä siitä 

oppii kieltä ja tuntemaan niitä ihmisiä.  

- Miten voit hyödyntää oppimiasi asioita tulevaisuudessa? 

Kielen puhuminen on aina hyödyksi vaikkapa jatko opiskeluissa. Työelämässä ja 

matkustamisessa kielestä on hyötyä. Matka itsessään pienensi kynnystä lähteä ulkomaille.  

 

3. vuorovaikutus ja yhteistyö 

 

- Miten yhteistyö toimi työssäoppimispaikalla (työkaverit, esimiehet, asiakkaat, ystävät)? 

Yhteistyö toimi oikein hyvin työpaikalla sillä englantilaiset ovat erittäin kohteliaita ja 

puheliaita. Heiltä oli helppo kysyä asioista, jotka askarruttivat. Kivaa oli se, että he eivät 

tuominneet minua, vaikka en tiennyt tai osannut vastata johonkin. Emäntä perhe otti minut 

vastaa erittäin hyvin. tulin hyvin toimeen niin Emman kanssa, joka on siis talon emäntä. 



                                                                                                                  

Emman tyttären kanssa tulin myös hyvin toimeen, mutta meidän ikä ero tuotti tietynlaista 

vaikeutta tulla paremmin toimeen.  

- Ystävystyitkö paikallisten ja/tai muiden ulkomaalaisten kanssa? Kuvaile miten. 

Emäntä perheessä oli muitakin asukkaista ja opiskelijoita, tutustuin heihin. Yksi opiskelija oli 

ollut jo pitkään englannissa opiskelemassa, tulin hänen kanssa hyvin toimeen ja hän kertoi 

minulle paljon paikkoja missä tulisi ja olisi järkevää käydä. Luke eli talon toinen ulkopuolinen 

asukas oli töissä paikassa, johon tulee orvoksi jääneitä lapsia. Kävimme Emman ja Luken 

kanssa aina silloin Sun tällöin pubissa istumassa iltaa.  

- Miten esittelit Suomea ja oppilaitostasi? 

Minun ei tarvinnut paljoa esitellä suomea sillä ihmiset siellä kehuivat ja tiesivät jo Suomesta ja 

Suomen oppijärjestelmästä paljon. He kehuivat Suomen sairaaloita ja 

terveydenhoitojärjestelmää paljon. Kerroin kyllä millaisessa koulussa olen opiskelemassa ja 

kauan kestää opiskelut.  

- Millaista palautetta sait työssäoppimispaikalta (esim. asiakkaat/esimies)? 

Sain hyvää palautetta niin työkavereilta kuin asukkailta. Esim. Ennen, kun olin lähdössä 

viimeisestä työvuorosta, niin esimies sanoin, että jos joskus eksyn Englantiin niin he tarjoavat 

minulle työpaikan. En tiedä johtuiko se, että asukkaat jäävät kaipaamaan minua niin siitä että 

englantilaiset ovat vain niin kohteliaita vai mistä?  

- Jouduitko ongelmatilanteisiin ja miten selvitit asiat (työkaverit, esimiehet, asiakkaat, 

ystävät)? 

Kuljin kapeaa katua, jossa oli pyörä parkkeerattuna ja hihani osui pyörän tankoon, jolloin 

pyörä meinasi kaatua. Siirsin pyörän tukevammin paikalleen, jolloin pyörän omistaja näki 

tilanteen ja tuli kysymään aggressiivisella äänen sävyllä, että mitä hel**ttiä kosken pyörään. 

Sanoin vain, että nostin pyörän vain takaisin ja poistuin paikalta.  

4. ammattietiikka 

 

- Miten sinut perehdytettiin työyhteisön ohjeisiin? 

Ylihoitajan kanssa kävimme asioita läpi yhdessä. Perehdytys oli ihan hyvä ja riittävä 

mielestäni.  

- Millaisia eroja huomasit Suomessa ja kohdemaassa työpaikalla käyttäytymisessä? 

• työajan noudattaminen 

Vähän työtekijät olivat lepsumpia aamulla töihin tullessa ajasta. He saattoivat tulla 

noin 5 min myöhässä töihin aamulla. Suomessa sitä ei niinkään ole ollut ainakaan 

niissä paikoissa missä olen ollut töissä.  

• henkilösuhteet (esim. hierarkia koskien esimiehiä ja työntekijää) 

Ei oikeastaan eronnut suomesta,  

- Miten työpaikan pelisäännöt erosivat Suomesta? 

Ei ne oikeastaan eronnut, mutta he olivat tietyllä tapaan peruskohteliaampia kuin suomessa, 

mutta se kuuluu Englannin kulttuuriin.  

- Millaisia asioita työpaikallasi arvostettiin? 

Avoimuutta, tehokkuutta ja omatoimisuutta.  



                                                                                                                  

 

 

5. aloitekyky ja yrittäjyys 

 

- Saitko matkalla idean oman yrityksen perustamiseen? 

Sain idean perustaa yksityisen vanhainkovin ulkomaille tai jopa englantiin. Sain kyseisen idean 

kuultuani siitä että asuminen kyseisessä vanhainkodissa jossa olin työssä oppimassa, niin 

maksaa noin 1000-2000 puntaa viikossa. Asukkaita siellä oli noin 40, jolloin kuukaudessa 

asukkaista saatava rahamäärä on 224 000 puntaa, joka tekee vuodessa 2 688 000 puntaa. 

Mutta minusta ei ole yrityksen pitäjäksi tai muutenkaan ei se olisi varmaankaan kovinkaan 

järkevää tai helppoa perustaa omaa vanhainkotia ulkomaille.  

- Miten voisit hyödyntää ulkomaanjaksoa tulevaisuuden työnhaussa? 

Sain oikein hyvän työtodistuksen työssäoppimispaikasta, jota voin hyödyntää oikein hyvin 

tulevaisuudessa hakiessani töihin.  

 

6. estetiikka 

 

- Miten seuraavat asiat huomioitiin työpaikallasi 

• sisustus  

Työpaikalla oli suomeen verrattuna paljonkin kodikkaamman näköistä 

• ruoka-annokset tai muiden tuotteiden ulkonäkö 

Ruoka-annokset näyttivät yhtä hyviltä kuin suomessakin. 

• työvaatteet  

Työpaikalla piti olla valkoinen paita, mustat suorat ja siistit housut, sekä tummat 

nauhalliset ja siistit kengät.  

• työpaikan/ympäristön siisteys 

Työpaikalla oli oikein siistiä.  

 

 

7. viestintä ja mediaosaaminen 

 

- Mitä kieliä puhuit? Mitä opit kohdemaan kielestä? 

Englantia ja Suomea. Opin puhumaan Englantia hieman sujuvammin.  

- Miten tulit toimeen vieraalla kielellä (matkan alussa ja lopussa)? 

Alussa oli hieman vaikeuksia kielen kanssa, mutta lopussa kielen puhuminen oli helpompaa ja 

se sujuin paremmin. Lopussa oli helpompi käyttää kieltä ja sitä uskalsi puhua helpommin. 

Kohtasitko kieliongelmia ja miten ratkaisit ne? 

Muutamaan otteeseen ymmärtäminen niin minun kuin heidän puolesta oli haastavaa, mutta 

yrittämällä ja toistamalla usein miten selvittiin tilanteista.  

- Miten käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa erosi Suomen ja kohdemaan välillä (esim. 

esimiehen kanssa, työkaverin kanssa, asiakkaan kanssa, vanhempien ihmisten kanssa)? 



                                                                                                                  

Englantilaiset puhuivat, kyselivät enemmän kuulumisia ja olivat kohteliaampia 

vuorovaikutustilanteissa.  

Miten pidit yhteyttä lähipiiriisi ja kouluun? 

Puhelimen välityksellä. Viestittelin ja puhuin lähes joka päivä lähipiirini kanssa, kouluun olin 

hieman vähemmän yhteydessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


