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Raportoinnin ohjeistus 
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✓ Tämä on pohja raportointia varten

✓ Osaan kysymyksistä vastaat kirjallisesti ja osaan suullisesti. 
Ohjeen nauhoittamiseen löydät diasta nro 4. 
Nauhoitustehtäviin voit ladata tehtävään sopivia kuvia ja 
videotallenteitasi.

✓ Lisää halutessasi sivuja.

✓ Lisää kuvia ja tekstiä.

✓ Huom. Muista aina kysyä lupa työpaikkaa tai henkilöitä 
kuvatessasi.
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Kun raporttisi on valmis, poista tämä ja edellinen sivu esityksestäsi.

✓ Voit valita vapaasti kohdemaan tai jos olet työpaikalla 
järjestettävässä koulutuksessa jossakin kansainvälisessä yrityksessä 
Suomessa, niin valitse heidän ulkomainen yhteistyökumppaninsa.

✓ Muista palauttaa raporttisi koulutussopimuksen päätteeksi, 
viimeistään kahden viikon sisällä kansainvälisyyskoordinaattorillesi. 
opinto-ohjaajalle ja työpaikkaohjaajallesi. Raportista saat 2 osp.

✓ Jotkut tehtävät voit tehdä joko englanniksi tai kohdemaan kielellä ja 
saat siitä silloin lisäksi viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen 
osaamispisteitä (kielellinen valmennus 1- 2 osp). Muutama 
tehtävänanto on vain englanniksi tai vaihtoehtoisesti kohdemaan 
kielellä.



OHJEISTUS NAUHOITUKSEEN
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✓ Nauhoitustehtäviin voit joko laittaa taustakuvan, ottaa selfien tai nauhoittaa livenä.

✓ Pääset kuulemaan, mitä vaihdossa ollut kokkiopiskelija ajattelee Japanin vaihdostaan vuosien 
jälkeen. Nauhoitusta pääset kuuntelemaan TÄSTÄ eli nauhoitustehtävät teet tällä samalla 

flipgrid-sovelluksella.

✓ Kussakin nauhoitustehtävissä on linkki, josta pääset nauhoittamiseen. Kirjaudu alla olevan 

ohjeen mukaan nauhoitustehtäviin joko:

✓ Joko kirjautumalla microsoft-tunnuksellasi eli koulun sähköpostiosoitteella tai vaihtoehtoisesti:

Password eli salasana on: Vaihtojakso. Tehtävänannoissa valitse alla oleva kuvake:

ja nauhoittaessasi paina Add Response.

https://flipgrid.com/s/tcWcZSKEv2wW


VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 
EUROPASS CV
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Tehtävä 1:
✓Hae googlesta cv:n 
pohja hakusanalla europass cv.
✓Rekisteröidy käyttäjäksi.
✓Valitse kieleksi englanti tai kohdemaan kieli.
✓Kirjoita tiedot lyhyesti yksittäisin sanoin, ei lauseita.

✓Bonustehtävä: Tee video CV suomeksi, englanniksi 
tai kohdemaan kielellä. Alla olevasta linkistä saat 
ideoita visuaaliseen toteutukseen. Paina TÄSTÄ
✓https://www.youtube.com/watch?v=dPier5oVdHQ

https://www.youtube.com/watch?v=dPier5oVdHQ
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 Motivation letter on hakemuskirje sopivan työharjoittelupaikan löytämistä varten. Se lähetetään 
aina CV:n mukana. Voit kirjoittaa persoonallisen kirjeen, mutta siinä pitää olla tietyt asiat. Kirjeen 
mahdollisia kieliv irheitä ei korjata.

 Ulkoasu:

✓ Käytä asiakirjamallia. Katso seuraavassa diassa olevaa mallikirjettä.

 Sisältö:

✓ Tervehdi kohteliaast i.

✓ Esittele itsesi lyhyest i eli kerro nimesi, ikäsi, kot ipaikkasi.

✓ Kerro, miksi haluat lähteä ulkomaille vaihtojaksolle ja miksi juuri ko. maahan.

 Koulutus:

✓ Missä opiskelet ja mitä, milloin aloit it/valmistut.

✓ Mitä olet oppinut tähän mennessä.

✓ Työkokemus:

✓ Mainitse omaan alaasi liit tyvä työkokemus.

 Toiveet harjoittelua varten (TÄRKEÄ!):

✓ Millaisessa työpaikassa haluat työskennellä.

✓ Mitä haluat oppia ulkomaan jakson aikana.

 Kerro vielä joitakin hyviä ominaisuuksia itsestäsi henkilönä ja työntekijänä. Lopeta kirje kohteliaast i.

Liitä hakemuskirjeen (Motivation Letter)  ja Europass CV:n linkit 

tähän diaan.



Motivation Letter (malli)
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Maija Meikäläinen MOTIVATION LETTER

Pohjolankatu…

57200 Savonlinna

Finland

Tel. +35840… 1st August 202X

email:

Dear Madam/Sir, TAI Hello!

My name is…..

I’m studying……(oma alasi) at … Vocational College KOULUN NIMI and I’ll graduate…/ This is my 
second/third year…

Work experience: I have worked... / I have had my on-the-job training in....

In your company/restaurant/hotel/residential home I’d like to work in…/ I’d like to learn…

Something positive about yourself.

I hope I can complete my on-the-job training in your company/restaurant….)

Looking forward to hearing from you soon! TAI Hoping to hear from you soon!

Best wishes/ Kind regards,

Maija Meikäläinen
•



VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
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Nauhoitustehtävä 2: 

Kerro englanniksi tai kohdemaan kielellä seuraavat tiedot Suomesta ja 
kotipaikkakunnastasi. Nauhoitukseen pääset TÄSTÄ

SUOMI: 

✓ Asukasluku 

✓ Säätila eri vuodenaikoina

✓ Tavallisimmat elinkeinot

✓ Viralliset kielet

✓ Kerro muutamasta Suomen nähtävyydestä (n. 4) ja kuuluisista 
henkilöistä.

KOTIPAIKKAKUNTASI:

✓ Asukasluku

✓ Elinkeinoja ja yrityksiä

✓ Nähtävyydet ja harrastusmahdollisuudet

https://flipgrid.com/3a0704f0


VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 
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Nauhoitustehtävä 3:

Kerro englanniksi tai kohdemaan kielellä seuraavat tiedot oman alasi 
työpaikasta Suomessa. 

Nauhoitukseen pääset TÄSTÄ.

Tämä voi myös olla oppilaitoksen oppimisympäristö, esim. opetusravintola, 
hius- tai kauneussalonki tai työsali. Esittele työpaikka ja kerro työtehtävistäsi.

Voit esimerkiksi kertoa:

✓ Tilat

✓ Yrityksen koko

✓ Asiakaskunta

✓ Tuotteet ja palvelut 

✓ Työtehtävät, työajat, työvälineet, työvaatteet

https://flipgrid.com/6096589b


VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
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Tehtävä 4:

✓ Lisää linkki valitsemastasi kohdekaupungistasi. 

✓ Kohteesi karttaan pääset merkitsemään TÄSTÄ.

✓ Valitse muokkaa-toiminto vasemmalla (Lisää karttaan 
matkakohteesi kirjoittamalla suurennuslasiin kohteesi paikkakunnan 
nimi ja lisää karttaan. 

✓ Lopuksi klikkaa vasemmalla ilmestyvää kohdettasi ja + merkkiä. 
Esikatselusta pääset näkemään kohteesi koko kartasta. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Fs1sP2VmhbExaqd_M9GkLU3jhP6DzSXo&usp=sharing


VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
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Tehtävä 5:

Esittele valitsemaasi kohdemaata ja –kaupunkiasi (joko suomeksi, englanniksi 

tai kohdemaan kielellä).

Liitä pieni video ja/tai kuvia seuraavaan linkkiin painamalla TÄSTÄ.

✓ Nähtävyyksiä

✓ Majoituksesi

✓ Liikkuminen kohteessa

✓ Vinkit ruokapaikoista

✓ Shoppailu

✓ Vapaa-aika (harrastusmahdollisuudet)

https://padlet.com/ninakorpela/s7lb1gi5bcdhijjl


VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 
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Nauhoitustehtävä 6:

Etsi netistä valitsemastasi ulkomaankohteesta jokin oman alasi työpaikka. 
Kerro englanniksi tai kohdemaan kielellä seuraavat tiedot tästä 
työpaikasta. 

Nauhoitukseen pääset TÄSTÄ.

Esittele työpaikka ja kerro, mitä työtehtäviä siellä voisi toteuttaa.

Voit esimerkiksi kertoa:

✓ Yleistietoa yrityksestä (nimi, tilat, työntekijöiden määrä, asiakaskunta)

✓ Tuotteet ja palvelut (Mitä yrityksessä esim. valmistetaan)

✓ Työtehtävät ym.

https://flipgrid.com/8c17a772


VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
(SMALL TALK)
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Tehtävä 7. Lisää ylimääräisiä dioja.: 

➢ Testaa taitosi. Ovatko väittämät small talkia vai ei? Small talk testi: TÄSTÄ.

➢ Kirjallinen tehtävä:Mihin yllä oleviin väittämiin vastasit väärin? Pohdi, miksi olit eri 
mieltä.

➢ Katso stand up koomikon video suomalaiset ja small talk:

https://www.youtube.com/watch?v=9ldYCbrbmJA.

Kirjallinen tehtävä: Oletko samaa vai eri mieltä tuosta parodiasta yllä? Mitä ajatuksia video 
herätti sinussa? Pohdi, millaisia suomalaiset ovat small talk -tilanteissa? 

➢ Lue alla olevista linkistä wikipedian määritelmälle small talk

Small talk – Wikipedia

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bA7GGSFQDUGrbMhGZzrorGYCLDkhEbJFr-ZVCn2MVMpURTBOT1I1Q1BaSUM1UDgzUFc1STBUVzZTVi4u
https://www.youtube.com/watch?v=9ldYCbrbmJA
https://fi.wikipedia.org/wiki/Small_talk


VIESTINTÄ JA 
VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
(SMALL TALK)

LUE SEURAAVISTA LINKEISTÄ SMALL TALKISTA. Saat niistä ideoita seuraavan
dian tehtävääsi:

 https://duunitori.fi/tyoelama/jannittaako-small-talk-9-helppoa-vinkkia-
nain-onnistut

 https://elaparemmin.fi/blogi/keskustelunaiheita/

 https://www.delingua.fi/small-talkin-jalo-taito-viisi-vinkkia-suomalaisille/

Kirjallinen tehtävä: Mitä ajatuksia brittilehden artikkeli herätti sinussa? 

 h

https://duunitori.fi/tyoelama/jannittaako-small-talk-9-helppoa-vinkkia-nain-onnistut
https://duunitori.fi/tyoelama/jannittaako-small-talk-9-helppoa-vinkkia-nain-onnistut
https://elaparemmin.fi/blogi/keskustelunaiheita/
https://www.delingua.fi/small-talkin-jalo-taito-viisi-vinkkia-suomalaisille/


VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

(SMALL TALK)
 Tehtävä: Lisää linkkejä. Ulkomaalaiset Suomessa kummastelevat suomalaisille

luontevaa tapaa olla hiljaa esim. hississä, bussissa tai ns fyysisen etäisyyden
tarvetta bussipysäkillä. Myös se, ettei koko ajan hymyillä voidaan kokea tylynä. 
Etsi youtubesta esimerkkejä, mitä ulkomaalaiset hämmästelevät suomalaisissa
ja suomalaisuudessa. Lisää linkit tähän:

 Nauhoitustehtävä: Nauhoitustehtävä: Oheisesta linkistä saat ideoita tähän 
tehtävään. Kuuntele ensin vinkit small talk –keskuteluun: 
https://www.youtube.com/watch?v=_C1zOPtNhko&ab_channel=OxfordOnlineEn
glish Olet koulun lounaalla ulkomailta tulleiden vaihto-opiskelijoiden kanssa ja 
haluat luoda mukavaa tunnelmaa eli jutustelua toisin sanoen small talkia. Mistä 
aiheista keskustelisit. Nauhoita viisi small talk jutustelua joko suomeksi, 
englanniksi tai kohdemaan kielellä. Nauhoitukseen pääset TÄSTÄ.

https://www.youtube.com/watch?v=_C1zOPtNhko&ab_channel=OxfordOnlineEnglish
https://flipgrid.com/f3746e06


VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
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Nauhoitustehtävä 8 (tehtävä jatkuu seuraavalla sivulla): 

Haastattele Suomessa asuvaa ulkomaalaista joko suomeksi, englanniksi 
tai kohdemaan kielellä. Muista edellisessä tehtäväsi oppimasi tärkeä small
talk myös haastattelussasi. Kysy häneltä esim. seuraavia asioita. 

Nauhoitukseen pääset TÄSTÄ (lataa yhteiskuva taustaksi): 

✓ Saanko luvan julkaista tämän haastattelun?

✓ Mistä olet kotoisin?

✓ Milloin tulit Suomeen?

✓ Mikä oli vaikeinta, kun tulit Suomeen?

✓ Mitä hyviä asioita Suomessa on?

✓ Minkä neuvon antaisit minulle, kun lähden ulkomaille?

https://flipgrid.com/1f6468ae


OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TAIDOT 
(jatkokysymyksiä haastateltavallesi)
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✓ Kuinka sinut perehdytettiin työhösi Suomessa ja 
poikkeaako se kotimaasi tavasta ohjata työhön?

✓ Kerro, miten koet suomalaisen työilmapiirin ja tavan 
työskennellä? Vertaa kotimaahasi.

✓ Kummassa maassa on mielestäsi hierarkisempi työkulttuuri 
ja miksi?

✓ Kiitos haastattelusta!



OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TAIDOT

Kirjallinen tehtävä 9: 

✓ Etsi tietoa valitsemasi kohdemaan työkulttuurista. Käytä apuna 
erilaisia sosiaalisen median kanavia (esim. youtube, blogit).

✓ Lisää tähän käyttämäsi lähteet.



KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMINEN 
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Nauhoitustehtävä 10:

✓ Etsi netistä tietoa kierrätyksestä valitsemassasi kohdemaassa. 

✓ Miten kierrätys toimii kohdemaassa verrattuna Suomeen? 

✓ Onko kohdemaahasi tulossa lähivuosina uusia kierrätysmääräyksiä?

✓ Suositaanko kohdemaassa ja –kaupungissa 
joukkoliikennettä/pyöräilyä?

✓ Nauhoitukseen pääset TÄSTÄ. Lataa netistä aiheeseen sopiva 
valokuva nauhoituksen taustakuvaksi.

https://flipgrid.com/5565e9fb


MATEMAATTINEN, LUONNONTIETEELLINEN JA 
TEKNOLOGINEN OSAAMINEN 
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Kirjallinen tehtävä tai nauhoitustehtävä 11 (Videonauhoitukseen pääset 
TÄSTÄ): 

✓Onko valitsemassasi kohteessa erilaiset paino-, mitta- ja tilavuusyksiköt 
(esim. resepteissä cup/oz/lb tai mitoissa inch/ft/mile)?  ?

✓ Onko valitsemassasi kohdemaassa eri rahayksikkö kuin Suomessa? 
Valitse jokin yritys esim. Ikea, Mc Donalds tai jokin ravintola ja vertaile 
kohdemaan ja Suomen välisiä hintaeroja?

✓ Vertaile Suomen ja  kohdemaan julkisen liikenteen 

hintatasoa.

✓ Miten suunnittelisit matkabudjettisi, jos lähtisit kohdemaahan?

https://flipgrid.com/effc104a


DIGITAALINEN OSAAMINEN
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Nauhoitustehtävä 12: 

➢ Kerro, millaisia tietotekniikka – ja viestintävälineitä ja sovelluksia olet 
käyttänyt saadaksesi tietoa valitsemastasi kohdemaasta? Mitkä niistä 
olivat aivan uusia sinulle?

➢ Nauhoitukseen pääset TÄSTÄ.

https://flipgrid.com/bd54b376


YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN JA KANSALAISTAIDOT
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Kirjallinen tehtävä 13 (etsi tietoa netistä): 

✓ Mikä valtiomuoto valitsemassasi kohdemaassa on (tasavalta, kuningaskunta) 

ja kuka on valtionjohtaja?

✓ Mitä kohdemaahasi liittyvää uutisointia löydät netistä esim. 

vaalit, suuria mielenosoituksia ym.?

✓ Minkälainen sosiaaliturva kohdemaassasi on (opintoraha, äitiysloman pituus ja äitiyspäiväraha, 

työttömyyskorvaus jne.)?

✓ Miten naisten ja miesten tasa-arvo poikkeaa Suomesta?
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Nauhoitustehtävä 14: 

✓ Pohdi, miten Suomen ja valitsemasi kohdemaan työpaikat mahdollisesti eroavat 
toisistaan: (lue aiemmin vaihdossa olleiden matkakertomuksia, blogeja ym

netistä: hygienia, työvaatteet, työympäristön turvallisuus, työvälineet, 

ergonomia, työmenetelmät tai muuta)

✓ Onko kohdemaassa tarvittavia pakollisia ”turvallisuuskortteja”

(esim. hygieniapassi, ensiapukortti, tulityökortti tms.)

✓ Mitä asioita sinun pitää ottaa huomioon ennen matkaa varmistaaksesi oman 

turvallisuutesi ja terveytesi, jos lähtisit kohdemaahan niin työssä kuin vapaa-

aikana (esim. mitä rokotuksia/lääkkeitä/vakuutuksia jne.)

✓ Miten toimisit sairastuessasi kohdemaassa? 

✓ Nauhoitukseen pääset TÄSTÄ

https://flipgrid.com/c3cc28f7


YRITTÄJYYSOSAAMINEN
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Kirjallinen tehtävä 15:

✓ Poimi jokin liikeidea kohdemaasta, joka toimisi Suomessa? 
Saiko se sinut innostumaan ja halun jopa perustaa 

vastaavanlaisen yrityksen Suomessa?



KULTTUURIOSAAMINEN
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Kirjallinen tehtävä 16: 

✓ Miten valitsemasi kohdemaan kulttuuri eroaa Suomen kulttuurista 
pääpiirteittäin(esim. tervehdykset, ruokatottumukset, työ- ja ruokailuajat, 
pukeutuminen,  juhlapyhien vietto, erilaiset tapahtumat)?

✓ Mistä kohdemaan tavoista meillä suomalaisilla olisi opittavaa? 


