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luKiJAlle

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yksilön ja yhteiskuntien selviämisen edel-
lytyksenä pidetään väestön korkeaa koulutustasoa. Koulutusjärjestelmiin koh-
distuu suuria vaateita ja odotuksia sekä myös kriittistä arviointia tulokselli-
suudesta. Koulutusjärjestelmän ei katsota pysyvän kehityksen mukana. Kou-
lulaitoksella onkin kaksi ristiriitaista yhteiskunnallista tehtävää, säilyttävä ja 
uudistava. Sen pitäisi valmistaa tulevaan, mutta mennyttäkään ei tulisi unoh-
taa. Korkea-asteen koulutuksessa on aina ollut vahvasti mukana eteenpäin kat-
sominen, uuden tiedon tuottaminen ja aiemman tiedon tarkentaminen. Tär-
keänä työvälineenä siinä on tutkimus – koulutustehtävän sekä tutkimus- ja 
kehittämistehtävän integroiminen siten, että ne hyödyttävät toinen toistaan, 
on korkea-asteen koulutuksessa olennainen kysymys.

Oppija, opettaja, oppimateriaali ja oppimisympäristö ovat keskeisiä tekijöitä 
oppimiseen pyrittäessä. Mitä oppiminen on ja miten se parhaiten tapahtuu, 
siitä käsitykset vaihtelevat. Tunnetuimmat oppimiskäsitykset, behavioristi-
nen, kognitiivinen ja konstruktiivinen, näkevät oppimistoiminnan eri ta-
valla. Behavioristinen näkökulma oppimiseen on vanha ja perinteinen. Pe-
rusajatuksena on, että tieto on luonteeltaan objektiivista ja staattista, ja että 
hyvällä opetuksella on mahdollista tehokkaasti siirtää tieto opettajalta opis-
kelijalle. Kognitiivisen käsityksen mukaan oppiminen on oppijan mielessä 
olevien tietorakenteiden luomista ja uudelleenjärjestelyä. Asioiden merki-
tykset ja suhteet ovat tärkeitä, ja uusi tieto liitetään ennestään olevan tiedon 
kanssa verkostoksi. Tieto nähdään objektiivisena, mutta irrallisten faktojen 
sijaan korostuu ongelmien ratkaiseminen sekä suunnitelmien ja teorioiden 
luominen ja kehittely.

Konstruktiivinen oppimiskäsitys on samaa mieltä kuin kognitiivinen op-
pimiskäsitys siitä, että oppiminen on mielen tietoverkoston rakentamista. 
Se korostaa oppijan omaa aktiivisuutta oppimisprosessissa. Opettajan rooli 
on toimia johdattelijana, tukijana ja neuvonantajana. Tieto luodaan koke-
muksista, joten oppimisympäristön tulisi olla realistinen. Tieto ymmärre-
tään subjektiivisena, sillä jokainen oppija luo oman tulkintansa opittavasta 
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asiasta. Tulkintaan vaikuttavat aiemmat kokemukset, tiedot ja uskomukset. 
Oleellista oppimistapahtumassa on myös omien oppimiskokemusten tulkin-
ta ja pohtiminen. 

Nykyisessä maailmassa toiminta, työ ja tieto ovat yhteistoiminnallisia ja verkot-
tuneita. Yksittäisen ihmisen osaaminen jää suppeaksi ja vähämerkityksellisek-
si, ellei siihen liity vuorovaikutusta muiden kanssa. Konstruktiivisen oppimis-
käsityksen sisällä puhutaan sosiokonstruktivismista, mikä painottaa oppimista 
tiedon yhteisöllisenä rakentamisena. Se tarkoittaa yhteistyön tekemistä mui-
den opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa – asiantuntijuuden 
ja osaamisen jakamista. Opiskelijan lisäksi oppimista voi tapahtua opettajassa, 
asiakkaassa ja organisaatiossa. Sosiokonstruktiivisessa oppimiskäsityksessä opet-
tajan rooli on enemmän tukija ja oppimisen mahdollistaja kuin tietopankki. 

Turun ammattikorkeakoulussa on kehitelty opetuksellisia ratkaisuja, jotka on 
nimetty innovaatiopedagogiikaksi. Innovaatiopedagogiikka pyrkii yhdistä-
mään oppimisen, uuden tiedon tuottamisen sekä tiedon soveltamisen kehitty-
mistä ja uutta tuottavalla tavalla. Tiedon ja osaamisen integrointia on perintei-
sesti tavoiteltu oppimisprosessin osana ja sen toteuttamisympäristönä on ensi-
sijaisesti ollut työharjoittelu työpaikoilla. Innovaatiopedagogiikassa pyritään 
yhdistämään ammattikorkeakoulun keskeiset tehtävät – opetus-, tutkimus-, 
kehittämis- ja palvelutehtävät. Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- 
ja palveluprojektit toimivat opiskelijoiden oppimisympäristöinä. 

Tässä raportissa tarkastellaan opiskelijoiden oppimiskokemuksia kehitysyh-
teistyöprojekteissa Afrikassa. Substanssialana on kestävä kehitys. Ekologisen, 
sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen näkeminen sekä yhteisvai-
kutuksen ymmärtäminen ja edistäminen, kaikki samassa kontekstissa. Toimin-
ta tapahtuu projektien sisällä, jolloin projektisuunnitelma tavoitteistaa ja ohjaa 
toteutusta. Oman yhteiskunnan ulkopuolella toteutettu oppimisprosessi antaa 
oppimisympäristölle vahvan painoarvon. Kokonaan uuden oppimis- ja elin-
ympäristön hahmottaminen ja ymmärtäminen vaatii aluksi paljon voimava-
roja. Se voi myös auttaa näkemään asioiden yhteyksiä selkeämmin, rikastuttaa 
sisältöjä, edistää oppimista ja vastuunottoa sekä tuottaa opiskelijalle itsestään 
oppijana ja toimijana uudenlaista, aiempaa laaja-alaisempaa kuvaa. 

Todellisessa kehittämisprojektissa työskentely on luonteeltaan erilaista kuin 
organisaation vakiintuneissa tehtävissä harjoittelu. Projekti tähtää sovittuun 
tavoitteeseen ja työssä ollaan aina uuden edessä suunnitelman edetessä. Uuden 
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edessä ovat paitsi harjoittelevat opiskelijat myös opettajat, projektissa työsken-
televät, mahdolliset asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit. Valmista tietova-
rastoa, toimintatapoja tai rutiineja ei ole valmiina kenelläkään siirrettäväksi, 
vaan kaikilla on oppimisen paikka. Tavoitteena onkin yhteisöllinen oppimi-
nen ja sen kautta uudenlaiset toimintatavat. Tämän voisi olettaa monipuolis-
tavan opiskelijoiden roolia, oppimiskokemusta ja palautteen saamista.

Kokemusten reflektointi on tärkeä osa oppimista. Se selkeyttää tietorakentei-
ta ja edistää tiedon ja toiminnan – teorian ja käytännön – yhteen liittämistä. 
Opiskelijoiden kokemuksilla on suuri merkitys myös oppimistoiminnan laa-
dun kehittämisessä. Opiskelijoiden havaintoja ja tulkintoja tutkien ja tarkas-
tellen pyritään edelleen kehittämään edellytyksiä mielekkäille oppimiskoke-
muksille. Kokemusten kautta saadaan lisää ymmärrystä ja tietoa siitä, miten 
korkeakoulun erilaisia tehtäviä on mahdollista integroida kokonaisuutta hyö-
dyttävällä tavalla.

 
Sirpa Halonen

Koulutuspäällikkö 
Kestävä kehitys 
Turun ammattikorkeakoulu
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1 JoHdAnto

Swazimaa sijaitsee eteläisessä Afrikassa Etelä-Afrikan ja Mosambikin välissä. Tämä 
pieni noin 1,2 miljoonan asukkaan ja noin 17 000 neliökilometrin sisämaaval-
tio on Afrikan viimeisiä täysmonarkioita, jota hallitsee kuningas  Mswati III. Lä-
hes kaikki maan asukkaat kuuluvat swazi-heimoon ja tällainen samaan heimoon 
kuuluminen on Afrikan maiden keskuudessa harvinaista. Swazimaa oli 1900-lu-
vun alusta lähtien Iso-Britannian protektoraatti, kunnes itsenäistyi vuonna 1986. 
Maan 75 000 asukkaan pääkaupunki Mbabane sijaitsee luoteessa Hhohhon maa-
kunnassa ja on maan suurin kaupunkialue. Topografialtaan Swazimaa on vaihte-
levaa maan luoteisosan vuorista ja kukkuloista kaakkoisosan tasankoihin, ja tämän 
vuoksi myös ilmasto vaihtelee leudosta trooppiseen. (The World Factbook 2013)

Kuva 1. Swazimaa sijaitsee eteläisessä Afrikassa Etelä-Afrikan ja Mosambikin 
rajalla. (The World Factbook 2013)
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Lähes kokonaan Etelä-Afrikan ympäröimänä Swazimaa on hyvin riippuvainen 
naapurimaastaan. Yli puolet maahantuonnista tulee länsirajan takaa ja samoin 
yli puolet viennistä kohdistuu Etelä-Afrikkaan. Swazimaan rahayksikkö ema-
langeni on myös sidottu Etelä-Afrikan randiin. Luonnonvaroista Swazimaasta 
löytyy muun muassa asbestia, kivihiiltä ja tinaa. Sieltä löytyy myös jonkin verran 
talousmetsää sekä pieniä kulta- ja timanttiesiintymiä. Swazimaa on lisäksi pa-
nostanut vesivoimaan. Maataloustuotteista se tuottaa sokeriruokoa, puuvillaa, 
maissia, tupakkaa, riisiä, hedelmiä sekä lihakarjaa, teollisuustuotteista – muun 
muassa hiiltä, paperimassaa, sokeria, virvoitusjuomia sekä tekstiilejä. (The World 
Factbook 2013)

Swazimaa on kuuluisa synkästä HIV/AIDS-tilastostaan, sillä jopa joka neljäs ai-
kuisväestöstä on HIV-positiivisia. Heistä vuosittain kuolee noin 5 500. Tällä 
on luonnollisesti yhteys muun muassa väestön ikärakenteeseen ja työllisyyteen. 
AIDS-orpoja on maassa paljon ja monet ovat liian heikossa kunnossa ansaitak-
seen elantonsa. (The World Factbook 2013) Maa on inhimillisen kehityksen 
indeksillä mitattuna 141. sijalla 187 maan joukossa. Indeksi määräytyy koulu-
tuksen, elin ajanodotteen sekä elintason perusteella. (UNDP 2013.) Ostovoima-
korjattu bruttokansantuote on vuonna 2013 arviolta $5 700 per asukas, jolla se 
sijoittuu 224 maan joukossa sijalle 154. (The World Factbook 2013).

Voisi sanoa, että Swazimaa on suuri valtio pienessä paketissa, sillä koostaan 
huolimatta sieltä löytyy paljon nähtävää. Perinteinen kulttuuri ja tavat pitävät 
edelleen pintansa hyvää vauhtia kehittyvässä maassa, ja ystävälliset ihmiset ja 
upeat maisemat toivottavat jokaisen tervetulleeksi. Lukuisissa luonnonpuis-
toissa on mahdollisuus nähdä runsaasti eläimiä ja päättymättömät patikoin-
tireitit tarjoavat reippailijoille haasteita. Swazimaa on erityisesti myös lintu-
bongareiden suosiossa. Swazi-kulttuurin huipentumia edustaa kansalliset juh-
lat, kuten Umhlanga ja Incwala, jotka ovat tanssi- ja värikylläisiä tapahtumia. 
Nykyaikaisempia tapahtumia edustaa vuotuinen Bushfire-musiikkifestivaali. 
(Swaziland Tourism Authority 2013.)

Umhlanga on kahdeksanpäiväinen seremonia, joka sijoittuu yleensä elo-syys-
kuuhun. Sen tarkoituksena on varjella tyttöjen siveyttä, kunnioittaa kuningata-
räitiä sekä vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Tapahtumaan voi osallistua ainoastaan 
naimattomat ja lapsettomat naiset. Viikon kestävän tapahtuman aikana tytöt 
leikkaavat itselleen ruokoja ja sitovat ne kimpuksi, viimeistelevät hiuksensa ja 
asunsa, ja vievät kimput kuningataräidin tiluksille. Juhla huipentuu kahden päi-
vän tanssiin, jonka lopulla myös kuningas osallistuu tapahtumaan. (Swaziland 
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National Trust Commision a.) Incwala puolestaan on loppuvuoteen sijoittuva 
kokonaisuudessaan noin kuukauden kestoinen juhla, jonka tarkoitus on juhlis-
taa kuningasta sekä alkavaa satokautta. Juhlan aikana suoritetaan tanssin ja lau-
lun rikastuttamia rituaa leja. (Swaziland National Trust Commision b.)

Kuva 2. Swazimaan kulttuuri on sekoitus perinteitä ja uudenaikaisuutta.  
(Kuva: Laura Tuomi)

Swazimaan pahimpia ympäristöongelmia on maaperän eroosio, joka johtuu 
suurilta osin ylilaidunnuksesta ja metsien hakkuusta, joita on vauhdittanut 
muun muassa nopea väestönkasvu. Erityisen herkäksi eroosiolle maaperän te-
kevät jyrkät rinteet ja rankat sateet. Toinen ongelma on vesien saastuminen, 
jota aiheuttavat teollisuuden ja maatalouden päästöt, mutta myös jätevesien 
puutteellinen käsittely, mikä altistaa ihmiset tauteja aiheuttaville patogeeneille. 
(Encyclopedia of Nations.) Erityisen alttiita ovat HIV/AIDS-positiiviset hei-
kentyneen puolustusjärjestelmänsä vuoksi. Swazimaassa kuolee 160 lasta vuo-
sittain saastuneen veden ja huonon sanitaation aiheuttamiin ripulitauteihin. 
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Kaiken kaikkiaan 280 000 ihmisellä eli lähes kolmanneksella maan väestöstä 
ei ole saatavilla puhdasta vettä ja noin 40 % väestöstä eli 430 000 ihmistä kär-
sii puutteellisesta sanitaatiosta. (WaterAid.) Maailmanlaajuisesti huono sanitaa-
tio on vakava ongelma, sillä vuosittain ripulitauteihin kuolee noin 1,8 miljoo-
naa ihmistä, joista suurin osa on alle 5-vuotiaita lapsia (World Water Council). 
YK:n vuosituhattavoitteiden päämääränä on vuoteen 2015 mennessä puolittaa 
puhtaan veden ja kunnollisen sanitaation puutteesta kärsivien ihmisten määrä. 
Vettä koskeva tavoite on jo saavutettu, mutta yhä edelleen 2,5 miljardia ihmis-
tä kärsii puutteellisesta sanitaatiosta jääden kauas asetetusta tavoitteesta. (UN.)

Turun ammattikorkeakoulun toiminta Swazimaassa alkoi opettaja Merja Metsän 
aloitteesta vuonna 1994, minkä jälkeen seuraavana vuonna ensimmäiset sairaan-
hoidon opiskelijat lähtivät suorittamaan harjoittelua paikalliseen SOS-lapsikylään 
(Sairanen 2013). Vuosittain Swazimaahan lähtee Turun ammattikorkeakoulusta 
noin 50 opiskelijaa eri koulutusohjelmista. Eniten heitä lähtee edelleen terveys-
alan koulutusohjelmasta sekä sosiaalialalta, ja lisäksi yksittäisiä opiskelijoita kestä-
vän kehityksen koulutusohjelmasta. Pääosin harjoittelu suoritetaan kolmen kuu-
kauden jaksona, jolloin opiskelija saa koulun tarjoamaa harjoittelutukea.

Kestävän kehityksen koulutusohjelmasta 29 opiskelijaa on suorittanut harjoit-
telunsa ja/tai opinnäytetyönsä Swazimaassa osana ympäristösuunnittelijan tut-
kintoaan. Harjoittelut on suoritettu vuosien 2004–2013 aikana, jolloin koulu-
tusohjelma on työskennellyt yhteistyössä paikallisen viranomaisen Mbabanen 
City Councilin kanssa. Vuodesta 2005 lähtien harjoittelut suoritettiin osana 
Turun ammattikorkeakoulun koordinoimaa ympäristöterveyskasvatushanket-
ta ja vuodesta 2007 lähtien myös Msunduzan kuivasanitaatiohankkeessa. 

Noin 16 000 asukkaan Msunduza on Swazimaan pääkaupungin  Mbabanen 
suurimpia ja vanhimpia asuinalueita. Se koostuu sekä virallisesta että epä-
virallisesta asutuksesta ja etenkin epäviralliset rakennelmat ovat vesi- ja 
viemäri verkoston ulottumattomissa. Msunduza koostuu kuudesta alueesta, 
 Mntulwinista, Gobholosta, Mncozinista, Mncitsinista, Corporationista sekä 
Maqobolwanesta, jotka muodostavat omat yhteisönsä omine yhteisönjohta-
jineen. Msunduza on Mbabanen City Councilin alainen alue, mutta käytän-
nössä yhteisötason päätöksenteosta vastaa johtajien muodostama ja asukkai-
den vaaleilla valitsema Central Committee. 

Msunduzan ympäristö koostuu jyrkistä rinteistä, mikä asettaa haasteita muun 
muassa infrastruktuurille. Esimerkiksi tiet ovat osittain huonokuntoisia. Epä-
virallinen rakentaminen on levinnyt myös rinteiden jyrkimpien osien vaati-
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viin olosuhteisiin. Jyrkät rinteet ja rankat sateet etenkin sadekaudella altistavat 
maaperän eroosiolle, jota vahvistaa myös kasvillisuuden vähentyminen. Kovat 
sateet ovat uhka myös perinteisille savesta rakennetuille taloille. 

Työttömyysaste on Msunduzassa korkea ja monet hankkivat elantonsa epä-
virallisella sektorilla esimerkiksi myyden hedelmiä tai vuokraten huoneita. 
Muuttoliike on alueella nopeaa, sillä ihmiset tulevat työn perässä kaupunkiin

Vuonna 2004 aloitettu ympäristöterveyskasvatushanke on osa Mbabanen ja 
Salon yhteistyöprojektia ”Mbabane and Salo Developing Together”. Hanketta 
on toteutettu yhdessä Turun ammattikorkeakoulun sekä Salon ja Mbabanen 
kaupunkien kanssa. Rahoittajana toimii Kuntaliitto. Hankkeen tarkoituksena 
on jätteen kierrätyksen tehostaminen sekä tiedon lisääminen ympäristön ja 
terveyden välisestä yhteydestä. 

Koulutetut ympäristöneuvojat ovat kiertäneet muun muassa kouluissa ja yh-
teisöissä antamassa ympäristökasvatusta. Alueen kouluille on myös rakennettu 
kierrätyspisteitä ja lisäksi ihmisiä on kannustettu kotiviljelyyn ja kompostoin-
tiin. Yksi hankkeen suurimmista saavutuksista on kierrätyskeskuksen perus-
taminen. Msunduza Community Recycling Center valmistui vuonna 2010, 
jonne ihmiset voivat tuoda muun muassa kartonkia, muovia sekä lasia pientä 
korvausta vastaan. Mbabanen keskustaan on myös perustettu jäteneuvonta-
keskus, Waste Information Center, joka jakaa tietoa jätteiden käsittelyn ohella 
kuivakäymälöistä ja sanitaatiosta. 

Hankkeen puitteissa on järjestetty erilaisia työpajoja, teemapäiviä ja tapahtumia, 
joissa ihmisiä on opastettu muun muassa kompostointiin ja ekologiseen kotivil-
jelyyn. Tapahtumien tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään ympäristön 
vaikutus terveyteen ja kuinka toimia terveellisen ympäristön puolesta. Lähialueen 
kouluissa on esimerkiksi pidetty Tervein koulu -kilpailu ja kouluille on perustet-
tu rengaspuutarhoja, joiden avulla yhdistetään ruoan tuotanto ja kierrättäminen. 

Msunduzan kuivasanitaatiohanke lähti kehittymään vuonna 2004, jolloin 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittivat Msunduzassa tutkimuk-
sen, joka osoitti sanitaation olevan alueella merkittävä ongelma. Vuonna 2007 
alkoi itse projekti yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Käymäläseura 
Huussi ry:n, Swazimaan Pelastusarmeijan sekä Mbabane City Councilin kans-
sa. Päämääränä oli parantaa alueen sanitaatiotilannetta ja hygieniakäyttäyty-
mistä, tehostaa kotiviljelyä sekä lisätä yhteisöllistä toimimista. 
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Käymäläseura Huussi ry on kansalaisjärjestö, joka toimii paremman sanitaa-
tion puolesta Suomessa ja kehitysmaissa. Järjestö on hankkeen omistaja ja vas-
taa mm. raportoinnista rahoittajalle. Swazimaassa toimivalla Pelastusarmeijalla 
on Msunduzan kupeessa klinikka, jossa he tarjoavat sairaanhoidollista ja lää-
kinnällistä apua sitä tarvitseville. Palvelut ovatkin runsaassa käytössä erityisesti 
korkean HIV/AIDS-tilanteen johdosta ja Pelastusarmeija on saavuttanut pal-
jon luottamusta yhteisöjen keskuudessa. Hankkeessa se muun muassa koor-
dinoi paikallisten työntekijöiden työntekoa ja vastaa varojen käytöstä kohde-
maassa. Toisen paikallisen partnerin City Councilin hyväksyntä hankkeelle on 
tärkeää ja toteutuksen aikana se toimi viranomaistason neuvojana ja tukija-
na. Lisäksi se vastaa kuivakäymälöiden rakennuslupien hyväksymisestä. Turun 
ammattikokorkeakoulu koordinoi hankkeen käytännön toteuttamista. 

Huono sanitaatiotilanne on Msunduzassa johtanut muun muassa ripulitau-
tien lisääntymiseen. Perinteiset kuoppakäymälät päästävät jätteet erityisesti 
rankkojen sateiden aikana ympäristöön niiden levitessä vesistöihin ja maape-
rään – ja lopulta ihmisiin esimerkiksi saastuneen ravinnon tai veden kaut-
ta. Yksi hankkeen päätoimista on ollut kuivakäymälöiden rakennuttaminen. 
Ideana on eristää jätteet ympäristöstä ja lopulta käyttää kompostoitunut jäte 
maanparannusaineena sekä eroteltu virtsa lannoitteena. Hankkeen päättyessä 
vuoden 2013 lopussa se on rahoittanut 47 kuivakäymälän rakentamisen. Vuo-
sien aikana järjestettiin lisäksi lukuisia työpajoja, joiden tavoitteena oli opettaa 
ihmisille muun muassa kuivasanitaatiota, ympäristön ja terveyden välisestä yh-
teydestä, kotiviljelyä sekä huussien rakentamista. Yksi näkyvimmistä saavutuk-
sista oli paikallisten sanitaatioeksperttien kouluttaminen. Heidän tehtävänään 
oli jakaa oppejaan yhteisöissä eteenpäin ja esimerkiksi monitoroida käymälöi-
den käyttöä ja huoltoa. 

Tämä julkaisu tarkastelee erityisesti Turun ammattikorkeakoulun kestävän ke-
hityksen koulutusohjelman opiskelijoiden kokemuksia harjoittelustaan Swazi-
maassa ja muualla Afrikassa. Haluamme kiittää haastatteluihin osallistuneita ja 
kyselyihin vastanneita opiskelijoita, sekä Raija Sairasta ja Sanna Merisaloa hei-
dän vastauksistaan opiskelijoiden kehitysyhteistyöharjoitteluun liittyen. Suu-
rin kiitos kuuluu syksyn 2013 projektipajalle numero 1, eli Jalmarille, Jannel-
le, Irikselle, Emmalle, Erkalle, Miikalle, Teemulle, Kasperille ja Sarille, jotka 
mahdollistivat tämän julkaisun laatimisen. Kolmas luku on koostettu suurilta 
osin heidän teksteistään ja haastattelumateriaaleistaan. Kiitos pajalaiset, tässä 
se nyt on – lopputulos niistä pitkistä syksyisistä perjantaiaamuista!
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2  menetelmät

Tämä julkaisu tarkastelee Swazimaassa harjoittelunsa suorittaneiden kestävän 
kehityksen koulutusohjelman opiskelijoiden haastattelujen tuloksia syksyltä 
2013. Haastattelut olivat osa projektipaja 1 -kurssia, joka on pakollinen kai-
kille Teknologia, ympäristö ja talous -tulosalueen (TYT) uusille opiskelijoille. 
Paja koostuu monialaisesta ryhmästä, joka ei ennen ensimmäistä tapaamisker-
taa tunne toisiaan eivätkä tulevaa aihetta. Paja on osa TYT:n lanseeraamaa in-
novaatiopedagogiikkaa, jossa opiskelijat työskentelevät hyvin itsenäisesti heille 
annetun aiheen ja tavoitteen parissa. Yhteisen työskentelyn aikana he itse valit-
sevat tapansa päästä omaan tavoitteeseensa opettajan toimiessa ainoastaan ryh-
män fasilitaattorina ja kannustajana. Lisäksi ryhmällä on tukena vanhemman 
vuosikurssin opiskelija, joka on mukana pajatapaamisissa opiskelijaohjaajan 
roolissa. Pajalle valitaan projektin alussa projektipäällikkö, joka koordinoi ko-
konaisuutta ja sen onnistumista.

Projektipajan aiheeksi annettiin ”Kehitysyhteistyöharjoittelu oppimismene-
telmänä” ja tehtäväksi kerätä kestävän kehityksen opiskelijoiden kokemuksia 
harjoittelustaan Swazimaassa tai muualla Afrikassa. Syys-marraskuun aikana 
pajan opiskelijat tavoittelivat sähköpostin ja sosiaalisen median välityksellä 
mahdollisia haastateltavia. Kaikkiaan 29 harjoittelun suorittaneesta kestävän 
kehityksen nykyisestä tai entisestä opiskelijasta paja tavoitti 13. Haastatteluky-
symykset esitettiin pääosin sähköpostitse. Kysymykset on esitetty liitteessä 1. 

Sähköpostikyselyjen lisäksi suoritettiin kaksi videoitua haastattelua, joista en-
simmäinen oli yksilö- ja toinen ryhmähaastattelu. Ryhmähaastatteluun osallis-
tui kolme entistä harjoittelijaa, jotka olivat olleet Swazimaassa vuosina 2005, 
2009 ja 2013. Haastattelujen tulokset litteroitiin ja koottiin yhteen pajalaisten 
toimesta. Tuloksia tarkastellaan kvalitatiivisina haastattelututkimuksena ja si-
ten yksittäisinä kokemuksina.

Lisäksi terveyden alan opettaja, lehtori Raija Sairanen sekä kansainvälisten asioi-
den suunnittelija Sanna Merisalo vastasivat Swazimaan harjoitteluun ja opis-
kelijoiden kokemuksiin liittyviin kysymyksiin. Sairanen toimii terveydenalan 
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opiskelijoiden kansainvälisten asioiden yhteyshenkilönä harjoitteluun lähteville 
opiskelijoille ja Merisalo Swazimaa-harjoittelun yhteyshenkilönä kv-yksikössä. 
Kysymykset Sairaselle ja Merisalolle on esitetty liitteessä 2.
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3 tuloKSet 

3.1 HArJoittelupAiKAt SeKä työteHtäVät KoHdemAASSA

Haastateltujen opiskelijoiden harjoittelut olivat tapahtuneet vuosien 2003 ja 
2013 välisenä aikana ja harjoittelujaksot olivat kestoltaan kolmesta kuukau-
desta pidempiin ajanjaksoihin. Harjoittelut olivat tapahtuneet pääosin Swa-
zimaassa, mutta osa myös Sambiassa ja Botswanassa. Työskentely painottui 
 Msunduzan kuivasanitaatiohankkeeseen sekä ympäristöterveyskasvatushank-
keeseen (Environ mental Health Education Project), mutta aikaisemmassa vai-
heessa tehtyjä harjoitteluja oli suoritettu myös paikallisille järjestöille.

Opiskelijoiden työtehtäviin kuului kuivasanitaatiohankkeessa monitorointia, 
raportointia, raportointikäytäntöjen päivitystä, aineiston tuottamista hank-
keesta, juoksevien asioiden hoitoa sekä työpajojen järjestämistä muun muassa 
kotipuutarhan pidosta, huussin rakentamisesta sekä terveydestä ja hygieniasta. 
Ympäristöterveyskasvatushankkeessa tehtäviin kuului yhteisöissä ja kouluissa 
vierailut, joiden tarkoituksena oli valistaa ihmisiä – niin aikuisia kuin lapsia-
kin – jätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä. Muita tehtäviä olivat muun muas-
sa koulutusmateriaalin työstäminen, ympäristötapahtumien järjestäminen 
sekä, jätetiedotuskeskuksen (Waste Information Center) ja kierrätyskeskuksen 
(Msunduza Community Recyling Center) saattaminen toimintakuntoiseksi.

3.2 miKSi AfriKKAAn JA  
 KeHitySyHteiStyöHArJoitteluun? 

Haastateltavien mukaan halu lähteä ulkomaille harjoitteluun tiedostettiin jo 
ennen opiskelujen alkua. Harjoitteluun lähdettiin hakemaan uusia kokemuk-
sia, laajentamaan maailmankuvaa ja näkemään uutta kulttuuria. Lisäksi kan-
sainvälinen ja erilaisessa ympäristössä työskentely ja eläminen olivat syitä kehi-
tysyhteistyöharjoitteluun lähtemiselle. Harjoittelusta haettiin myös työkoke-
musta tulevaa uraa ajatellen. 
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Afrikka valikoitui harjoittelukohteeksi pääosin sen erilaisuuden ja haasteelli-
suuden takia sekä myös siksi, että siellä kehitysyhteistyölle on tarve. Kokemuk-
sen nähtiin olevan hyödyksi ammatillisesti tulevaisuudessa. Opiskelijoiden 
haaveissa oli myös päästä ylipäätään ulkomaille harjoitteluun opintojen aikana 
ja mahdollisuus siihen tarjoutui, kun oman koulun Swazimaassa toteuttamat 
hankkeet tulivat esille. Tämä nähtiin hyvänä mahdollisuutena lähteä paikkaan, 
johon ei muuten olisi ollut mahdollisuutta päästä. Osa opiskelijoista oli asunut 
ennen Afrikassa, ja he kokivat harjoittelun mahdollisuutena jäädä maanosaan 
vielä pidemmäksi aikaa. 

Harjoittelusta oli jäänyt opiskelijoille positiivinen kuva. Heillä oli halukkuutta 
tarttua uusiin haasteisiin ja avartaa elämänkuvaansa, eikä pelkkien kuulopu-
heiden vaan omien kokemusten kautta. Opiskelijat huomasivat hyvin nopeasti 
kulttuurin ja työelämän erilaisuuden, mikä myös toisaalta yllätti. Työnteon hi-
taan etenemisen takia tehottomaksi itsensä kokenut opiskelija saattoikin saada 
kehuja ahkeruudestaan.

Swazimaassa on ollut harjoitteluitaan suorittamassa myös suuri joukko terveys-
alan opiskelijoita. Opettaja Raija Sairasen mukaan harjoittelu kehitysmaassa on 
hyvä keino oppia erilaisia tapoja ja olosuhteita tehdä hoitotyötä. Opiskeluaikana 
sellainen oppimismahdollisuus kannattaa käyttää hyväksi, sillä valmistuneella sai-
raanhoitajalla pitäisi sellaiset valmiudet jo olla. Oleskelu kehitysmaaympäristös-
sä poissa länsimaisesta yltäkylläisyydestä kehittää opiskelijoita myös henkisesti. 
Henkinen kasvu onkin tärkeä osa kokonaisuutta. Lisäksi harjoittelujaksosta voi 
olla myös hyötyä työnhaussa, sillä työkokemus ulkomailta on aina meriitti si-
nänsä. Samaa mieltä on Swazimaa-harjoittelusta vastaava Sanna Merisalo. Hänen 
mukaansa työskentely kehitysmaassa antaa uutta näkökulmaa sekä omaan alaan 
että eri kulttuureihin, mutta myös kokonaisvaltaisempaa maailmankatsomusta.

Olen aina ajatellut opiskelijavaihdon vaikuttavan positiivisesti opiskelijaan. 
Uudet kokemukset, kulttuurit ja haasteet kasvattavat ihmisenä ja laajentavat 
maailmankatsomusta. Vaihtoa voi pitää tietynlaisena seikkailuna, joka 
samalla toimii pakokeinona tavallisesta arjesta. Seikkailun ja pakokeinon 
lisäksi on hienoa, että usein ulkomailla suoritetusta vaihdosta on hyötyä 
opiskelijalle myös työelämässä. – Harjoittelija Swazimaassa 2012

Opiskelin kestävää kehitystä ja Afrikka on ollut itselleni aina jotenkin 
erityisen kiehtova paikka. Ammatillisesti Afrikan mantere oli juuri sitä 
mitä halusin kokea ja myöhemmin työkuvioiden puolesta Swazimaa oli 
juuri oikea askel kohti unelmia. – Harjoittelija Swazimaassa 2011
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Kuva 3. Harjoittelun aikana työskennellään tiiviisti yhdessä paikallisten kanssa. 
(Kuva: Anni Salla)

Kehitysyhteistyö-harjoittelua suositellaan kaikille, joita se vähänkin kiinnos-
taa. Opiskelijan on oltava valmis oppimaan uutta, oltava oma-aloitteinen sekä 
omattava paineensietokykyä. Lisäksi peräänkuulutettiin joustavuutta, sopeu-
tumista, nöyryyttä sekä avointa ja ennakkoluulotonta mieltä. Itsenäisyys ja 
kyky tulla toimeen vieraissa kulttuureissa ja toimintaympäristöissä katsottiin 
eduksi. Myös valmiudet työskennellä epävarmuudessa ja muuttuvissa tilan-
teissa koettiin tärkeäksi. Toisaalta harjoittelu oli koettu myös melko rankka-
na kokemuksena – esimerkiksi riittämättömyyden tunne lyhyen harjoittelun 
 aikana voi osaltaan vaikuttaa kulttuurishokkiin ja kokemukseen. Pitää kui-
tenkin muistaa, ettei kolmessa kuukaudessa ”pelasteta maailmaa”, joten liian 
kunnianhimoiset tavoitteet saattavat jäädä saavuttamatta. Kehitysyhteistyö-
harjoittelu antaa realistisen kuvan kehitysyhteistyöstä ulkomailla, joten sen pe-
rusteella on mahdollista nähdä, onko valmis tekemään sitä jatkossa työkseen-
kin. Lisäksi harjoittelulla koettiin saavan näkökulman globaaleihin ilmiöihin 
ja esimerkiksi kestävän kehityksen opiskelijoita kiinnostaviin maailmanlaajui-
siin ympäristöongelmiin.

Jos haluaa vain puhtaasti jotain uutta kokemusta, ehkä kannattaa valita 
toinen vaihtokohde kuin kehitysmaa. Minulla ainakin myllersi kolmen 
kuukauden aikana varmaan kaikki mahdolliset ihmismieleen mahtuvat 
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tunteet ja kokemus oli melko rankkakin aika ajoin. Toisaalta, jos on 
kuvitelma siitä, että haluaa parantaa maailmaa ja pelastaa kaikki niin 
saattaa ”pudota” melko korkealta, kun tajuaa ettei kolmessa kuukaudessa 
ihmeitä tehdä. Eli sellaisillekin henkilöille hieman malttia matkaan.  
– Harjoittelija Swazimaassa 2007

Lisäksi projekti työmuotona koettiin mahdollisuudeksi. Projekti noudattaa 
hankkeen alkuvaiheessa laadittua projektisuunnitelmaa, johon sen tavoitteet, 
tulokset ja toiminnot on määritelty. Kuitenkin projektin edetessä suunnitel-
maa joudutaan tarkastelemaan ja mahdollisesti muokkaamaan todellisuutta 
vastaavaksi. Esimerkiksi alun perin suunnitellut toiminnot eivät välttämättä 
etene suunnitelman mukaisesti tai johonkin tavoitteeseen joudutaan käyttä-
mään ennakoitua enemmän aikaa ja resursseja. Kehitysyhteistyöhankkeiden 
haasteena on niiden lyhytkestoisuus suhteessa niiden tuloksellisuuteen. 

[Suosittelisin tätä opiskelijoille] joita kiinnostaa nähdä miten projekti elää 
sen suunnittelusta toteutukseen ja arviointien kautta parannusideoihin ja 
lopulta kestävien muutosten aikaansaantiin. – Harjoittelija Swazimaassa 
2011

Kehitysyhteistyö-kurssia suositeltiin käytäväksi ennen harjoitteluun lähtöä. 
Englanninkielistä kurssia on viime vuosina järjestänyt kestävän kehityksen 
koulutusohjelma. Kurssin aikana tutustuttiin sekä yleisesti kehitysyhteistyö-
hön että kehitysmaiden suurimpiin haasteisiin ja käytännön kokemuksiin 
hanketyössä. Kurssi toimi myös orientaationa tulevaan harjoitteluun sitä suun-
nitteleville.

Mikäli AMK on mukana pitkäaikaisessa hankkeessa, opiskelijalle voi 
tarjoutua todellisia työelämän helmiä, kuten palkallinen assistentin 
paikka ja valtavasti verkostoitumista. Kehitysyhteistyössä pidänkin myös 
siitä että mukana on niin paljon erilaisia tahoja (oppilaitoksia, järjestöjä, 
kaupungin virastoja, yksityisiä ihmisiä) sekä kotimaassa että kohdemaassa. 
– Harjoittelija Swazimaassa 2011

Kansainvälistä kokemusta arvostetaan työelämässä, joten suosittelen todella 
kaikille kiinnostuneille, voi olla oman elämän ja uran käännekohta! 
Kehitysyhteistyöharjoittelussa pääsee näkemään myös kehitysyhteistyön 
haasteita kentällä, mikä kasvattaa ymmärrystä kehitysyhteistyötä kohtaan. 
– Harjoittelija Swazimaassa 2005
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3.3 HArJoittelun HAASteet JA Hyödyt

Haastatellut opiskelijat ovat kokeneet suurimmaksi haasteeksi lähinnä Suo-
men ja Afrikan välisistä kulttuuri- ja toimintatapaeroista johtuneet ongelmat. 
Myös lähtötiedot ennen Swazimaahan pääsyä ovat tuottaneet vaikeuksia; opis-
kelijat eivät ole vielä lentokoneessakaan tienneet, mitä he tarkalleen ovat me-
nossa tekemään. Näitä haasteita ei kuitenkaan ole koettu millään tavalla ylit-
sepääsemättömiksi ja kun paikallisten kanssa on opittu toimimaan ja heidän 
työskentelytapansa ovat tulleet tutuksi, myös työt ovat lähteneet etenemään. 
Kolme kuukautta koettiin olevan aika lyhyt aika oppia paikallisille tavoille, 
joten vaarana on, että halu palata Swazimaahan takaisin voi yllättää vielä har-
joittelun jälkeen.

Harjoittelusta koettiin hyötyneen muutenkin kuin vain suoritetun harjoittelu-
jakson muodossa. Opiskelijoita on päätynyt harjoittelun jälkeen hankkeeseen 
palkatuiksi opiskelija-assistenteiksi tai tekemään opinnäytetyönsä hankkeelle. 
Jos opiskelija oli alun perinkin lähtenyt harjoitteluun juuri siitä syystä, että oli 
ollut kiinnostunut kehitysyhteistyöstä, se koettiin hyödyksi tulevaisuuden uraa 
ajatellen. Jos opiskelijalla taas ei ollut suoranaista kiinnostusta juuri kehitys-
yhteistyötä kohtaan, koettiin harjoittelu kuitenkin opettavana ja kehittävänä 
yleisiä työelämän taitoja ajatellen. Harjoittelun koettiin vahvasti kasvattavan ih-
misenä, antavan uusia näkökulmia elämään sekä kehittävän ongelmanratkaisu-
taitoja. Harjoittelua kehuttiin kaikin puolin mieltä avartavaksi kokemukseksi.

Sanna Merisalo korostaa sitä, että nykyaikana kansainvälisyys on yhä suurem-
massa roolissa monella alalla ja työkokemus ulkomailta osoittaa työntekijän 
olevan itsenäinen ja uusiin ympäristöihin sopeutuva. On myös hyvä muistaa 
Afrikan rooli kasvavana taloutena ja vaikuttajana, joten eri alojen yhteistyö 
afrikkalaisten toimijoiden kanssa tulee lisääntymään. Raija Sairanen puoles-
taan uskoo, että sairaanhoitajaopiskelijoille harjoittelujaksot ovat tarjonneet 
mahdollisuuden avartaa ja syventää näkemyksiä hoitotyöhön sekä kehittää toi-
mintavalmiuksia erilaisissa ympäristöissä. Työskentely uudessa työkulttuuris-
sa erilaisten ihmisten ja muun muassa puutteellisen välineistön kanssa auttaa 
ymmärtämään muualta tulleita, esimerkiksi maahanmuuttajia, sekä potilaina 
että työtovereina ja antaa perspektiiviä länsimaiseen tarjontaan terveydenhoi-
dossa. Merisalo vahvistaa, että sama pätee muillakin aloilla. Nykyään on yhä 
arvostettavampaa pystyä työskentelemään muista kulttuureista tulevien ihmis-
ten kanssa.
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Swazimaan erilainen kulttuuri on aiheuttanut opiskelijoille haasteita, kertoo 
myös Merisalo. Opiskelijat ovat joutuneet totuttautumaan jyrkempään hie-
rarkiaan työpaikoilla ja turvallisuus täytyy ottaa huomioon eri tavoin kuin 
Suomessa, vaikka Swazimaa suhteellisen turvallinen maa onkin. Sairaanhoi-
tajaopiskelijatkin kokivat kehitysmaassa työskentelyn haasteita. Terveys- ja 
sosiaa lipuolen opiskelijat ovat kohdanneet muun muassa puutteellisia hygie-
niaolosuhteita ja – käyttäytymistä, kertoo Sairanen. Myös infektiot, malaria ja 
erityisesti HIV/AIDS ovat puhuttaneet ja huolestuttaneet opiskelijoita. Pai-
kallinen työskentelykulttuuri, esimerkiksi aikakäsitykset, ovat samoin tuo-
neet omat haasteensa työntekoon. Tiukat aikataulut ja kiire puuttuvat, mutta 
kaikki kuitenkin sujuu omalla tavallaan. Ajoittain tietämättömyys tulevasta ja 
suunnitelmattomuus on ahdistanut joitakin opiskelijoita. Merisalo lisää myös, 
että jotkut opiskelijat ovat kokeneet rajoittavaksi sen, että pimeällä ei ulkona 
voi liikkua noin vain ja menemiset on suunniteltava etukäteen. Myös ihmisten 
köyhyyden on joutunut kohtaamaan ihan eri mittakaavassa kuin Suomessa.

Sekä Merisalo että Sairanen ovat yhtä mieltä siitä, että opiskelijat ovat haasteis-
ta huolimatta sopeutuneet Swazimaahan hyvin ja yleinen mielipide ja koke-
mukset Swazimaasta harjoittelupaikkana ovat olleet todella positiivisia. Vaikka 
swazimaalaiset saattavat olla aluksi varautuneita, on heihin kuitenkin helppo 
tutustua ja saada uusia ystäviä. Merisalo korostaa, että kohdemaahan tutustu-
minen hyvin ennen lähtöä helpottaa sopeutumista. Kaikki ovat tulleet henki-
sesti rikkaampina takaisin ja moni päätyy palaamaan maahan vielä uudestaan, 
kukin mistäkin syystä: matkustelemaan, opiskelemaan tai vaikka rakkauden 
perässä.

Mikäli edesauttamisella tarkoitetaan työelämän kontakteja tai konkreettisia 
taitoja esim. projektityöskentelystä Suomessa, vastaan että olisin varmaankin 
tehokkaammin kehittänyt näitä taitoja kotimaassa tai muualla Euroopassa. 
Ihmisenä kasvoin kyllä senkin edestä ja tällä hetkellä näen, että kokemukseni 
Swazimaasta ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, miten nykyisin 
suhtaudun erilaisiin tilanteisiin tai mistä näkökulmasta lähestyn erilaisia 
ongelmia. – Harjoittelija Swazimaassa 2010

Sain harjoittelun suoritettua sekä paljon uutta kokemusta ja itseluottamusta 
tehdä töitä. En todennäköisesti tule tekemään kehitystyötä valmistumisen 
jälkeen, mutta olen tyytyväinen että sitäkin on saanut kokeilla. 
– Harjoittelija Swazimaassa 2012
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. 

Kuva 4. Kehitysyhteistyöharjoittelu mahdollistaa sosiaalisten taitojen kehittämisen 
vieraassa kulttuurissa ja vieraalla kielellä. (Kuva: Essi Hillgren)

3.4  KeHitySyHteiStyöHArJoittelu  
 oppimiSympäriStönä JA menetelmänä 

Kaikkien haastateltavien mielestä harjoittelu oli hyödyllinen, joskin haastava. 
Harjoittelupaikka koettiin pääosin opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Useat 
haastateltavista mainitsivat toiminta- ja työkulttuurin erilaisuuden sekä eri-
laisten asioiden arvostuksen. Johtamiskulttuuri oli esimerkiksi paljon hierark-
kisempi kuin Suomessa ja hitaampi työskentelyrytmi yllättävine käänteineen 
kuuluvat työpäivään. Toisaalta oma aktiivisuus mainittiin yhtenä vaatimuk-
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sena harjoittelusta mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi. Harjoittelu 
on yleensä kestoltaan kolme kuukautta, mikä on lyhyt aika omaksua hanke 
sekä paikallinen kulttuuri. Kehitysyhteistyöharjoittelu koettiin hyödylliseksi, 
konkreettiseksi sekä käytännönläheiseksi tavaksi oppia ja soveltaa oppimaansa. 
Myös totutusta poikkeavien ihmisten ja asenteiden kanssa työskentely koettiin 
yhdeksi harjoittelun hyödyistä. 

Swazimaalainen työ- ja toimintakulttuuri eroaa huomattavasti 
suomalaisesta. Jotta maassa pystyy työskentelemään ja viihtymään, 
esimerkiksi hierarkia, hitaampi työskentelyrytmi ja yllättävät käänteet 
työpäivän aikana on vain pakko omaksua. Oppimisympäristönä Swazimaa 
on haastava, antoisa ja kiinnostava!” – Harjoittelija Swazimaassa 2005

Voiko parempaa oppimisympäristöä ollakaan kuin sellainen, että pääsee 
konkreettisesti tekemään juuri sitä mitä haluaa ja mikä kiinnostaa, 
autenttiseen ympäristöön? Että pääsee soveltamaan oppimaansa ja oppimaan 
niin paljon enemmän kuin mitä koulun penkissä koskaan voi oppia? Ja 
että saa käsityksen ja ymmärryksen siitä, että millaista kehitysyhteistyö 
voi ruohonjuuritasolla olla. Sellaistahan ei koulussa opi muuten kuin 
harjoittelun/vaihdon kautta, oli harjoittelu sitten Suomessa tai ulkomailla. 
– Harjoittelija Swazimaassa 2008 ja Sambiassa 2009

Käytännön työ opettaa aina enemmän kuin teoria, ja erilaisten 
ihmispersoonien ja asenteiden kanssa työskentely toi vähintäänkin yhtä 
arvokasta kokemusta kuin itse työtehtävät ja niissä tarvittavat valmiudet. 
 – Harjoittelija Swazimaassa 2011

Monien harjoittelijoiden mielestä opettajan rooli vaihdon aikana oli hyvin vä-
häinen. Opettajan tärkein rooli on kuitenkin antaa tukea työhön. Projekti-
päällikön tai projektikoordinaattorin rooli vaihdon aikana on suurempi kuin 
opettajan. He auttavat valmisteluissa ja orientaatiossa ennen matkaa. He myös 
antavat työtehtäviä, opastavat ja auttavat aina kun tarvitsee. Swazimaassa har-
joittelussa olevat opiskelijat ovatkin pääsääntöisesti yhteydessä hankkeen koor-
dinaattoriin, joka toisaalta toimii myös opettajan roolissa. Koordinaattori oh-
jaa käytännön työssä ja haasteissa, kannustaa ja tarjoaa tukea tarvittaessa. Toi-
sinaan koordinaattori on vieraillut Swazimaassa opiskelijoiden siellä ollessa, 
jolloin hankkeeseen liittyviä tehtäviä ja työskentelyä on voitu jakaa paikan 
päällä. Toisaalta työskentely on koettu hyvin itsenäiseksi ja ohjaamista on saa-
nut sitä tarvittaessa. Ennen kohdemaahan lähtöä on voitu kaivata parempaa 
valmistelua siihen, mikä harjoittelukohteessa odottaa.
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Kun lähdin harjoitteluun, vastaavaa opettajaa ei ollut lainkaan. Kun uusi 
opettaja aloitti, hän ei ollut itse käynyt paikalla, eikä tuntenut ihmisiä/
asioita, joten oppilaana jouduin kantamaan isoa vastuuta alkuviikkojen 
ajan ja oltiin kaikki aika pihalla. Swazimaan kohde on aika haasteellinen 
noin muutenkin, joten opettajan tärkein rooli on antaa tukea työhön.  
– Harjoittelija Swazimaassa 2007

Ei minulla juuri ollut yhteyttä AMK:n opettajiin lukuun ottamatta alun 
yleistä Swazimaa/vaihto -perehdytystä. Kyseessä oli normaali harjoittelu.”  
– Harjoittelija Swazimaassa 2003

Kehitysyhteistyö-harjoittelua pidetään hyvänä tapana oppia. Käytännön työs-
kentelystä oppii aina enemmän kuin luennolla istuessa ja joillekin suurin oppi-
minen saattaa tulla henkisen kasvun ja oman itsensä tuntemisen kautta. Kan-
sainvälistä kokemusta arvostetaan paljolti jatkossa työelämään astuttaessa, oli 
kokemus hankittu missä harjoittelussa tai maassa tahansa. Kehitysmaissa työs-
kentely opettaa erilaisiin työskentelytapoihin olettaen, että harjoittelukohde 
on mieleinen ja kiinnostava. Osa opiskelijoista on kokenut käytännön har-
joittelun todella erilaiseksi verrattuna teoreettiseen kuvaukseen aiheesta. Haas-
tatteluissa esille tuli myös se seikka, ettei uuden oppiminen ole aina tärkeintä 
vaan oman osaamisen soveltaminen käytäntöön uudessa ympäristössä ja hyvin 
erilaisissa lähtökohdissa.

Kehitysmaissa oppii osallistumaan ja heittäytymään. Harjoittelussa joutuu 
ottamaan myös roolin ”ulkopuolisena” ja kunnioitettavana, vaikka itse 
ajattelee olevansa vain opiskelija. Sosiaaliset taidot ja kielitaito kehittyy ja 
ulkomailla vietetty aika antaa harjoittelijalle näkemystä uudesta kulmasta. 
Kun lähtee rohkeasti mukaan toimintaan ja on aktiivinen, saa eniten irti 
myös omasta oppimisesta ja oppii myös itsestä. Harjoittelu antaa perspektiiviä 
muihin alan harjoitteluihin ja töihin. – Harjoittelija Swazimaassa 2013

Kehitysyhteistyöharjoittelusta saa arvokasta kokemusta, jota ei taatusti saa 
koulun penkillä istuessa. – Harjoittelija Swazimaassa 2010

Paras tapa oppia. – Harjoittelija Swazimaassa 2007

Ylipäätään pidän harjoittelua tärkeänä osana opiskelua, suoritetaan se 
missä tahansa. On myös tärkeää että harjoittelupaikka on mieleinen ja 
sellainen jonka kokee mielekkääksi ja omaa uraa ajatellen hyödylliseksi.  
– Harjoittelija Swazimaassa 2003
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En tiedä kuinka paljon opin sinänsä työskentelystä, luulen että minulla 
ainakin oppiminen oli enemmän henkilökohtaista kasvua. – Harjoittelija 
Swazimaassa 2012

Kehitysyhteistyöharjoittelu on aina enemmän kulttuurivaihtoa ja kv-
kokemusta kuin oman alan osaamisen/substanssin kasvattamista. 
– Harjoittelija Swazimaassa 2005

..käytännössä oppii myös soveltamaan teoriaa ja toisaalta myös 
kyseenalaistamaan sitä. – Harjoittelija Swazimaassa 2008 ja Sambiassa 
2009

Näen kehitysyhteistyöharjoittelun harjoitteluna siinä missä muutkin 
harjoittelut. Kehitysyhteistyön parissa voi työskennellä Suomessakin, jolloin 
työympäristö ja kulttuuri eivät muuttuisi lainkaan. Ja toisaalta esim 
Afrikkaan voi lähteä tekemään harjoittelua muunkin kuin kehyn pariin. 
Työskenteleminen ulkomailla sen sijaan opettaa paljon. Siinä oppii lisää 
ihmisistä, kulttuurista ja vieraista kielistä. Ehkä voisi sanoa, että näistä 
johtuen se on oppimisympäristönä moniuloitteisempi. Kehitysyhteistyö juuri 
sitä tarvitsevassa paikassa kyllä kasvattaa ihmisenä, mikä tietysti vaikuttaa 
myös oppimiseen ja kehittymiseen työelämässä. Erilaisen elämän näkeminen 
antaa lisäperspektiiviä omaan elämään ja opettaa ymmärtämään ihmisen 
tekoja ja motiiveja. – Harjoittelija Swazimaassa 2013



25Kehitysyhteistyöharjoittelu oppimismenetelmänä

Kuva 5. Harjoittelun aikana ehtii luomaan elinikäisiä ja kulttuurit ylittäviä 
ystävyyssuhteita. (Kuva: Jonna Heikkilä)
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4 KeSKuSteluA JA  
 JoHtopäätöKSet

Haastatteluissa tuli esille kaksi eri näkökulmaa kehitysyhteistyöharjoittelun 
hyötyihin työelämän ja toisaalta oppimismenetelmän osalta. Kehitysyhteis-
työstä kiinnostuneet lähtivät toisaalta hakemaan kokemusta alalta ja kokivat 
harjoittelun hyödyntäneen sekä työnsaantia että käytännön hanketoimintaa. 
Toiset kokivat substanssihyödyn lisäksi erityisesti harjoittelun matkana omaan 
itseensä ja oman henkisen kasvun kehittäjänä. Swazimaa on toisaalta help-
po harjoittelukohde, mutta myös haastava. Opiskelijoihin on totuttu vuosien 
aikana ja heidät otetaan osaksi paikallista työyhteisöä. Toisinaan paikallisten 
odotukset heitä kohtaan voivat olla hyvinkin korkeat, mikä koetaan erityisesti 
aluksi hyvin haastavana kun maan toimintatavan ja -kulttuurin sisäistäminen 
on vielä kesken. Maa tarjoaa mahdollisuuden työskennellä perusongelmien 
parissa käytännönläheisissä puitteissa ja soveltaa oppimaansa todellisuuteen. 
Kulttuuri asettaa omat vaatimuksensa työskentelylle – esimerkiksi hierarkiaan 
totuttelu vie oman aikansa – mutta toisaalta suomalaisia opiskelijoita kohtaan 
on oltu vieraanvaraisia ja ymmärtäväisiä. Vaikkakin maan toinen virallinen 
kieli on siSwati, englanti virastokielenä on ollut opiskelijoiden työskentelylle 
varsin riittävä.
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Kuva 6. Opiskelijoiden kanssa toteutetut koulutukset ovat olleet oleellinen osa 
Swazimaan hankkeita. (Kuva: Jaana Oikarinen)

Harjoittelu kehitysmaassa ei välttämättä aina tarjoa ammatillisen osaami-
sen kartuttamista tai teknisen tieto-taidon kehittämistä, mutta sen hyöty tu-
lisi tunnistaa muiden vähintäänkin yhtä tärkeiden osa-alueiden kehittäjänä. 
Työskentely erilaisessa kulttuurissa oman mukavuusalueen rajapinnassa antaa 
valmiuksia toimia dynaamisessa työelämässä, suhtautua yllättäviin käänteisiin 
kärsivällisesti ja vuorovaikutukseen erilaisten persoonien kanssa. Heittäytymi-
nen tuntemattomaan ja selviytyminen siellä antaa erittäin tärkeää itseluotta-
musta tulevaisuuden työelämään ja voi herättää työnantajan mielenkiinnon 
juuri kyseistä työnhakijaa kohtaan. Matka kehitysmaahan voi parhaimmillaan 
olla matka itseensä, opintomatka itsensä tuntemiseen ja määrittelyyn maail-
massa. Samalla koulutus yleisesti ottaen keskittyy edelleen niin paljon asia-
osaamisen korostamiseen, ettei kehitysmaissa suoritettavaa harjoittelua kuiten-
kaan joka tilanteessa nähdä osaamisen kehittäjänä. 

Turun ammattikorkeakoulun kehittämä innovaatiopedagogiikka on kehitel-
ty vastauksena muuttuvan työelämän tarpeisiin ja vaadittavaan osaamiseen. 
Se korostaa asiaosaamisen lisäksi mm. luovuutta, yhteistyötaitoja sekä erilai-
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suuden ja epävarmuuden sietämistä. Innovaatiopedagogiikassa yhdistetään 
opetusta tutkimus- ja kehitystyöhön sekä työelämässä toimimiseen. Sen kul-
makiviksi on määritelty mm. monialaisuus, innovatiiviset oppimis- ja ope-
tusmenetelmät, joustavat opetussuunnitelmat sekä kansainväliset valmiudet. 
(Turun AMK 2013.) Innovaatiopedagogiikassa oppiminen tapahtuu kolmessa 
ulottuvuudessa: yksilö-, ryhmä- sekä verkostotasolla. Verkostot, yhteisötason 
työskentely sekä vuorovaikutustaidot on nostettu esille myös Elinkeinoelämän 
keskusliiton koordinoimassa Oivallus-hankkeessa.

Oivallus eli ”Oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa” 
on Elinkeinoelämän keskusliiton, Euroopan sosiaalirahaston sekä Opetushalli-
tuksen hanke, jossa tarkasteltiin vuosina 2008–2011 elinkeinoelämän tulevai-
suuden osaamisen tarpeita ja toimia siihen vastaamiseksi. Muun muassa ope-
tuksen, liike-elämän ja tutkimuksen asiantuntijoista koostuneessa työryhmäs-
sä pohdittiin koulutuksen antamaa kuvaa ”valmiista” maailmasta, jossa työn 
rakenteet ovat vakiintuneet ja niitä toistetaan hyväksi todetuilla tavoilla – ”An-
netaanko oppilaille ja opiskelijoille koulutuksen aikana varkain kuva maail-
masta, jossa kaikki on jo keksitty. Synnyttääkö koulutus ajatuksen valmiista 
maailmasta, jossa suurin osa asioista on selvitetty?” Oivallus-hankkeen lop-
puraportti peräänkuuluttaa T-osaajia perinteisen I-osaajan sijaan. I-osaaminen 
perustuu vahvaan asiaosaamiseen, mikä ei enää nykypäivän työmarkkinoilla 
riitä. Hatun kasvattaminen I-osaajalle – eli T-osaajaksi muuttuminen – tar-
koittaa pehmeiden osaamisalueiden, kuten vuorovaikutustaitojen sekä asiasta 
innostumisen ja innostamisen huomioimista ja merkitystä. (Elinkeinoelämän 
keskusliitto 2011.)

Kehitysmaissa ongelmat ovat enemmän ns. käsinkosketeltavissa länsimaihin 
verrattuna. Näiden ongelmien edistäminen antaa opiskelijalle mahdollisuu-
den ymmärtää maailmanlaajuisia ongelmia sekä niiden syitä ja toimia niiden 
ratkaisemiseksi. Toimiminen ei-valmiissa maailmassa ja ruohonjuuritason toi-
minta perustavanlaatuisten kysymysten, kuten naisten aseman ja koulutuksen 
puutteen, parissa toisaalta luo puitteet paremmalle tietoisuudelle globaaleista 
epäkohdista ja toisaalta tarjoaa mahdollisuuksia niiden kehittämiseksi paikalli-
sella tasolla. Niin ikään korkeakoululle kehitysyhteistyö – kehitystavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi – tarjoaa ymmärrystä kansainvälisistä ilmiöistä, (kuten il-
mastonmuutos, konfliktit ja globaali kauppa), toimimista kansainvälisessä ym-
päristössä, verkostoitumista muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä 
uusien markkinoiden, tuotteiden ja palvelujen ymmärtämistä (Sykkö 2013).
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Kuva 7. Swazimaassa opiskelijat on otettu osaksi paikallista työyhteisöä tarjoten 
heille asiantuntijaroolin, josta he ovat voineet oppia ”Opi opettamalla” 
-menetelmällä. (Kuva: Jonna Heikkilä) 

Kehitysyhteistyö-harjoittelu on siis todettu hyödylliseksi opiskelijan itsensä ja 
oman työskentelyn kehittämisessä, korkeakoululle kansainvälisenä toimijana, 
T-osaajien luojana sekä innovaatiopedagogiikan edistämisessä. Harjoittelu ke-
hitysmaassa on voinut lisätä itsevarmuutta selviytyä erilaisessa kulttuurissa vie-
raalla kielellä sekä lisätä ymmärrystä omaan toimimiseen haasteiden keskellä 
ja toisaalta toimijana globaalissa mittakaavassa. Harjoittelijat ovat saaneet vas-
tuuta ja toisaalta nauttineet luottamusta oman työnsä edistämisestä ja heitä on 
kannustettu luovaan ajatteluun ja ideointiin hankkeen tavoitteiden edistämi-
seksi. 

Esimerkki tällaisesta on erään opiskelijan yritysidea Msunduzan naisryhmäl-
le, joka koulutuksen käytyään perustivat kierrätysmateriaaleista mm. koruja, 
koriste-esineitä ja laukkuja valmistavaa liiketoimintaa. Vuonna 2010 perustet-
tu ryhmä jatkaa edelleen työtään Msunduzassa ja kehittää jatkuvasti taitojaan 
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 uusien myyntituotteiden lanseeraamiseksi. Toinen perustavanlaatuinen toi-
minto Swazimaan hankkeissa on ollut paikallisten koulutus. Sekä Msunduzan 
kuivasanitaatiohankkeessa että ympäristöterveyskasvatushankkeessa on järjes-
tetty työpajoja paikallisille kohderyhmille sekä pidetty opetuksellisia aamun-
avauksia alueen kouluissa. Opiskelijat ovat olleet merkittävässä roolissa kou-
lutuksissa, mikä on mahdollistanut toisaalta hankkeen hyödyn opiskelijoiden 
panostuksesta ja toisaalta tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden edistää tai-
tojaan ”Opi opettamalla”-menetelmällä. Temaattisen sisällön lisäksi opiskelija 
on saanut kokemusta esiintymisestä vieraalla kielellä.

Kehitysmaat ja kehitysyhteistyö kärsivät edelleen maineestaan. Erityisesti 
Afrikka nähdään liian usein edelleen nälkää näkevinä lapsina, vaikka kysei-
sen maanosan keskimääräisen talouskasvun on todettu lähivuosina ohittavan 
 Aasian vastaavan (The Economist 2011). Samoin kehitysyhteistyö koetaan 
edelleen usein kehitysavuksi, yksipuoliseksi rahoittamiseksi ilman lähtökoh-
taista hyötyä  alueen ulkopuolisille toimijoille. Vasta viime vuosien aikana on 
Suomi herännyt Afrikan tarjoamiin mahdollisuuksiin niin koulutusviennin 
kuin liiketoiminnan edistämisen suhteenkin. Liiketoiminnan jalkauttaminen 
vie usein vuosien verkostoitumista ja kulttuuriin tutustumista ennen realisoi-
tumistaan. Korkeakoulujen välinen yhteistyö ja hanketoiminta ovat yksi mah-
dollisuus tutustua maahan ja luoda vaadittava pohja kaupankäynnille. 

Turun ammattikorkeakoulun yhteydet Swazimaahan ovat tarjonneet monen-
laisia mahdollisuuksia. Opiskelijat ovat päässeet kokemaan täysin erilaisen 
kulttuurin, ulkomailla työskentelyn erilaisuuden sekä päässeet tutustumaan 
kehitysyhteistyön parissa työskentelyyn käytännössä. Niistä ovat hyötyneet 
niin ne opiskelijat, joiden päämääränä on ollut päästä kauas ulkomaille sekä 
ne, jotka olivat kiinnostuneet juuri kehitysyhteistyöstä. Harjoittelut ovat olleet 
molemmille ryhmille kasvattavia kokemuksia. Erilaisessa ympäristössä työs-
kentely on positiivinen silmät avaava kokemus, joka on kasvattanut opiske-
lijoita ihmisenä. Niille, jotka olivat kiinnostuneita kehitysyhteistyöstä jo etu-
käteen sekä niille, jotka innostuivat siitä harjoittelun aikana, kokemus antoi 
välineitä tulevaisuutta varten sekä ehkäpä lisäksi vahvisti halua työskennellä 
juuri kehitysyhteistyön parissa. Voidaan siis sanoa, että pitkäaikainen yhteistyö 
Swazimaan kanssa on monella tapaa hyödyttänyt kaikkia siellä olleita opiskeli-
joita, jotka jo lähtökohtaisesti ovat lähteneet kokemaan eri asioita.
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liitteet

liite 1. HAAStAtteluKySymyKSet HArJoitteliJoille  
(proJeKtipAJA 1) 

•	 Milloin olet ollut harjoittelussa ja mitä teit siellä?

•	 Miksi alun perin halusit vaihtoon?

•	 Miksi valitsit juuri Afrikan ja miten koit sen harjoittelupaikkana?

•	 Edesauttoiko vaihdossa olo opiskelujasi tai työuraasi? Miten?

•	 Suorititko vaihtosi jonkin organisaation (esim. Punainen Risti, 
Pelastusarmeija), vai jonkin hankkeen parissa?

•	 Millaisena oppimisympäristönä koit tämän?

•	 Mikä oli opettajan rooli vaihdon aikana? Entä oppilaan?

•	 Mikä oli harjoittelusi suurin haaste/vaikeus?

•	 Kenelle suosittelet kehy-harjoitteluun lähtöä ja kenelle et?

•	 Mitä mieltä olet kehitysyhteistyö-harjoittelusta 
oppimismenetelmänä?
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liite 2. HAAStAtteluKySymyKSet rAiJA SAirASelle JA 
SAnnA meriSAlolle (JonnA HeiKKilä)

1. Mitä opiskelija hyötyy Swazimaassa tehdystä harjoittelusta ja 
mitä siitä saa? 

2. Miksi opiskelijan pitäisi lähteä suorittamaan harjoittelua kehitys-
maassa? 

3. Mitä mahdollista hyötyä opiskelija saa tulevaisuutta varten ja/tai 
työelämää varten?

4. Mitä haasteita opiskelijat ovat kohdanneet harjoittelussaan Swa-
zimaassa? 

5. Mikä ollut harjoittelijoiden yleinen mielipide/kokemus maasta 
harjoittelukohteena?
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