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Syitä ulkomaille lähtemiseen
1.1 Syyt ulkomaille lähtemiseen/yleistä tietoutta
Oletko koskaan kysynyt leipurilta, missä hän oppi leipomaan leipää? Ja mikäli olet kysynyt
tätä, niin oletko kysynyt oppiko hän leipomaan leipää ulkomailla? Ja oletko koskaan ajatel‐
lut kysyväsi tätä kysymystä kampaajaltasi? Entä lähtikö hän esimerkiksi Lontooseen oppi‐
akseen uusimmat alan trendit? Useimmat meistä tuntevat ihmisiä, jotka lähtivät ulkomaille
joko töihin, opiskelemaan tai lomalle. Useimmat meistä tietävät, että tietyissä ammateissa
(kuten ruoanvalmistus) ulkomailla hankittu kokemus voi saada aikaan todellisen muutok‐
sen.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijat eivät ehkä ymmärrä, että ulkomaille matkustamisen
tuoma kokemus osana heidän ammatillista koulutustaan voisi olla mahdollisuus kaikille, ei
vain korkea‐asteella opiskeleville ja eri ammattialojen oppisopimusopiskelijoille.
On olemassa runsaasti mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä ulkomailla. Koulussa ole‐
ville opiskelijoille on erinomaisia projekteja kun taas jos olet jo päättänyt opiskelusi, jopa
enemmän mahdollisuuksia tulee esiin. Vieraassa maassa oleskelu on usein upea kokemus.
Kohtaat uusia ystäviä ja uusia työpaikkoja. Ja koska puhut vierasta kieltä, opit nopeasti.
Nimelläsi varustetun ulkomaisen todistuksen tai diplomin myötä tulevaisuuden näkymäsi
työmarkkinoilla saattavat parantua. Työnantajat yleensä arvostavat ihmisiä, jotka ovat
osoittaneet rohkeutta matkustaa ulkomaille.
Hyöty, jonka voit saada ulkomailla työskentelystä:




Opit vierasta kieltä
Saat itseluottamusta
Hankit kulttuurien välistä osaamista – uusia ystäviä, erilaisia tapoja, hauskanpi‐
toa, perinteitä, ruokaa, musiikkia

Kodin ulkopuolella asuminen voi myös auttaa opiskelijaa siirtymisessä työelämään ja aikui‐
suuteen. Opiskelijat palaavat ulkomailta osoittaen itseluottamusta, sosiaalista osaamista ja
aitoa kiinnostusta erilaisia vieraita kulttuureita kohtaan. Tämä kaikki erottaa heidät muista
ikäisistään.
Lisäksi matkustamiseen liittyvä jännitys ja yhtenä syynä ulkomailla työskentelyyn on myös
uusien tapojen, lomien, ruoan, taiteen, musiikin jne. kokeminen.
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1.2 Kymmenen tärkeintä syytä ulkomaille matkustamiseen












Opit itsestäsi uusilla tavoilla ja saavutat itseluottamusta, itsenäisyyttä ja eri kulttuurei‐
den välistä osaamista
Ulkomailla tapahtuva harjoittelu ja oppiminen muuttavat näkökulmaasi maailmaan. Si‐
nulle esitellään uusia kulttuureita ja uuteen elämäntapaan.
Saat mahdollisuuden nähdä oma maasi toisen kulttuurin näkökulmasta. Harjoittelu ja
oppiminen ulkomailla muuttavat näkökulmaa omaan maahasi. Tutustut erilaiseen kou‐
lutusjärjestelmään ja opit miten eri kulttuurit näkevät oman maasi.
Sinulla on mahdollisuus saada opintoviikkoja.
Voit parantaa kielitaitoasi.
Itsetuntemus – opit, että voit tehdä asioita joita et uskonut osaavasi tehdä.
Voit parantaa uramahdollisuuksiasi maailmanlaajuisilla työmarkkinoillla.
Muutaman viikon tai kuukauden viettäminen ulkomailla voi antaa sinulle tilaisuuden
osallistua kansainväliseen harjoitteluun ja saavuttaa käytännön kokemusta.
Tulet tapaamaan uusia ystäviä ja ihmisiä, joita et koskaan olisi kohdannut, mikäli olisit
pysynyt kotona.
Voit matkustaa tutustumaan paikkoihin, joista olet vain unelmoinut. Voit saada koke‐
muksen kaupungeista ja maista, jotka olet nähnyt vain kirjoissa, televisiossa, postikor‐
teissa tai elokuvissa.

1.3 Ulkomaille lähtemisen etuja
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Lisääntynyt kulttuuritietoisuus, kielitaito ja itseluottamus
Halu mennä uudelleen ulkomaille kuin myös motivaatio opiskelun loppuunsaattami‐
seen
Eri Euroopan maiden tuntemus lisääntyy
Parantuneet viestintä‐ ja ihmissuhdetaidot
Parantanut ammatillinen tietämys/osaaminen
Tutustuminen työkulttuureihin ja työskentelytapoihin eri maissa

Lupa lähtemiseen
Ihanteellista on, että laadit suunnitelman ulkomaan työssäoppimisestasi jo siinä vaiheessa,
kun ensimmäinen opiskeluvuotesi alkaa. Kuitenkin olet luultavasti siinä vaiheessa liiaksi
paneutunut opiskelun aloittamiseen uudessa koulussasi kyetäksesi harkitsemaan lyhyem‐
pää tai pidempää työssäoppimisjaksoa toisessa maassa.
Kaikki koulut ja koulutuksen järjestäjät haluavat sinun täyttävän tietyt vaatimukset ennen
kuin lähdet ulkomaille. Mikäli haluat harjoitella tai työskennellä maassa, jossa oma kielesi
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ei ole äidinkieli, on hyvä oppia joitakin päivittäisiä sanontoja etukäteen. Tällä tavalla sinun
on helpompaa tutustua uuteen ympäristöön. Myös kanssakäyminen paikallisten ihmisten

kanssa on helpompaa. Kotoasi ei päästetä sinua lähtemään ulkomaille, mikäli et ole valmis‐
tunut tilanteeseen, toisin sanoen motivoitunut lähtemään sekä henkisesti että käytännön
tasolla.
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Käytännön perustietoutta
Työssäoppimispaikan järjestäminen

Järjestetään ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten tai yhteistyöyritysten avulla
(FI, SE)
Asuminen
Järjestetään ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten tai yhteistyöyritysten avulla
Matkaliput
Joko koulu (FI, SE) tai opiskelija ostaa (FI)
Passi
Hankkiminen opiskelijan omalla vastuulla, tarkistetaan koulun toimesta tarkistusluettelon
avulla FI, SE)
Vakuutus
Koulu vakuuttaa opiskelijan, myös yksityinen vakuutus on mahdollinen. Koulu tarkistaa
asian tarkistusluettelon avulla.
Eurooppalainen sairausvakuutuskortti
Hankkiminen opiskelijan vastuulla – koulu tarkistaa tarkistusluettelon avulla. (FI, SE)
Koulu voi järjestää. (SE)
Muuta
Opiskelijoiden on suoritettava koko sovittu työssäoppimisjakso. Mikäli he poikkeavat tästä
periaatteesta, heidän on itse maksettava kaikki kustannukset (maininta asiasta sisältyy
allekirjoitettuun sopimukseen). Opiskelijoilla on täysi vastuu lipuista ja muista tärkeistä
asiapapereista.
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Kulttuurivalmennuksen prosessi
“Aina valmiina” ei ole sääntö vain partiolaisille. Se on myös hyvä asia muistaa kaikilla elä‐
mänaloilla. Mitä enemmän tiedät paikasta tai sen ihmisistä, sitä paremmin olet valmistau‐
tunut – erityisesti henkisesti – käsittelemään ongelmia ja mahdollisesti eteen tulevia odot‐
tamattomia tilanteita.
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Tärkeä osa tätä prosessia on etsiä mahdollisimman paljon tietoa paikasta, johon olet me‐
nossa. Monessa tapauksessa ohjaajallasi on laaja tietämys kyseisestä maasta. Mutta sinun
on otettava kantaaksesi suuri vastuu. Käytä samoja työkaluja ja menetelmiä kuin kielitai‐
don parantamisessa: Internet, kirjat, keskustelut kyseisessä maassa vierailleiden kanssa
jne.
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Lomakkeet
Ulkomaan työssäoppimisessa käytettävät lomakkeet
5.1 Liikkuvuushakemus
Tätä lomaketta opiskelija käyttää hakiessaan ulkomaan työssäoppimisjaksolle.

5.2 Valintakeskustelun muistiinpanot
Tätä lomaketta käytetään apuna keskusteluissa koordinaattorin/opettajan kanssa koskien työssäoppi‐
misjaksoa, jolle opiskelija on hakenut.

5.3 Matkustuslupa
Tätä lomaketta opiskelija käyttää saadakseen luvan ulkomaan työssäoppimiseen. Lomakkeen tarkoituksena
on myös saattaa opiskelija ja vanhemmat tietoisiksi velvoitteista ja oikeuksista, jotka opiskelijalla
on liikkuvuuden aikana.

5.4. Tarkistusluettelo ennen matkaa
Tätä lomaketta opiskelija käyttää ennen matkaa muistettavien asioiden tarkistuslistana.

5.5 Opiskelijan orientointi työssäoppimiseen
5.6 Opiskelija‐arviointi (lyhyt)
Tätä lomaketta käytetään opiskelijan työn arviointiin (yhteisenä arviointina työpaikka‐
ohjaajan, opettajan ja itse opiskelijan osalta).

5.7 Opiskelija‐arviointi (pitkä)
Tätä lomaketta käytetään opiskelijan työn arviointiin (yhteisenä arviointina työpaikka‐
ohjaajan, opettajan ja itse opiskelijan osalta).

5.8 Oppimispäiväkirja, viikoittainen
Tätä lomaketta käyttää opiskelija kertoessaan, mitä hän on oppinut työssäoppimisjaksonsa aikana.

5.9 Opiskelijan matkaraportin ohje
Tämä lomake on matkaraportin malli.

6.0 Opiskelijan palaute
Tämä lomake sisältää palautteen työssäoppimisjaksolta.

6

Opiskelijan opas – IQWBL

5.1 Liikkuvuushakemus
KOHDE, MAA JA AJANKOHTA
Kohde

Maa

Tarkoitus
Suunniteltu
ajankohta

OPISKELIJAN HENKILÖTIEDOT
Nimi

Syntymäaika

Kotiosoite

Postinumero

Lähiomainen

Yhteystiedot

Ikä

Matkapuhelin
+
Paikkakunta

Sähköposti
Maa

Tutkinto / opintojen vaihe

KOULUTUS/AMMATILLINEN KOKEMUS
Mikä koulutus/tutkinto sinulla on?
Mitä aikaisempaa ammatillista koulutusta sinulla on?
Mikä on tulevaisuuden ammattinimikkeesi?
Mitä ammatillista kokemusta sinulla on?

Kirjoita aikajärjestyksessä yksityiskohtainen työhistoriasi

Oletko oleskellut ulkomailla pidemmän aikaa (opiskelijavaihto, työssäoppiminen, kielikoulu jne.)?

Millä ammattialalla haluaisit suorittaa käytännön harjoittelusi (anna esimerkkejä)?
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KOULUTUS / AMMATILLINEN KOKEMUS
Vieraat kielet (0 =ei lainkaan, 5 = erinomainen)
Osaat viestiä

0

1

2

3

4

5

Englanniksi
Saksaksi
Ranskaksi

Mitkä ovat odotuksesi ja suunnitelmasi?
Kuvaile odotuksia, joita sinulla on opiskelijavaihdosta tai ulkomaan työssäoppimisesta.

Mitkä ovat oleskelun jälkeiset ammatilliset suunnitelmasi?

Mitä toiveita ja pelkoja sinulla on jaksoa koskien?

Millaiset yleiset valmiudet sinulla mielestäsi on osallistua kyseessä olevalla työssäoppimisjaksolle?

Muutamia henkilökohtaisia tietoja
Tupakoitko?
ei
Oletko kasvissyöjä?
ei
ei
Onko sinulla ajokortti?

kyllä
kyllä
kyllä

Arvioi fyysinen kuntosi

‐  +

Onko joitakin aktiviteetteja, joihin et voi osallistua vammasi vuoksi (esim. allergiat jne.) ?

Vakuutan, että kaikki antamani tiedot ovat oikeita.
Aika ja paikka
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Allekirjoitus
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5.2 Valintakeskustelun muistiinpanot
OPISKELIJA
Nimi

Opiskelijaryhmä

Liikkuvuuden tavoite
Motivaatio

Opinnot ja harjoittelu

Työkokemus

Nykytilanne

Harrastukset

Odotukset

Kielet

Kohdemaan kieli:
Puhuminen: ‐  +
Englanti
Puhuminen: ‐  +
Muut:
________________________
Puhuminen: ‐  +

Ymmärtäminen: ‐  +

Opiskelija

Opettaja

Ymmärtäminen: ‐  +

Ymmärtäminen: ‐  +

Muita kommentteja

Allekirjoitukset
Aika ja paikka
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5.3 Matkustuslupa
<Koulun nimi>

Matkustuslupa

2012

Ulkomaan työssäoppiminen
Ammatillinen koulutus, joka kestää 3 vuotta (120 opintoviikkoa) sisältää vähintään 20 opintoviikkoa
työssäoppimista. Opiskelijan on mahdollista suorittaa työssäoppiminen myös ulkomailla.
Opiskelija ollessa alaikäinen (alle 18‐vuotias) koulu tarvitsee huoltajan luvan työssäoppimisjakson
suorittamiseen ulkomailla.
Pyydämme teitä täyttämään lomakkeen tiedot, allekirjoittamaan sen ja palauttamaan koululle.
Työssäoppiminen on etukäteen suunniteltua, valvottua ja arvioitua. Arviointi toteutetaan jakson
lopussa.
Koulu ottaa opiskelijalle vakuutuksen, joka on voimassa myös ulkomailla. Henkilökohtaiselle omai‐
suudelle on suositeltavaa ottaa henkilökohtainen vakuutus.
Ulkomaisen työssäoppimisjakson rahoittamista varten on mahdollistaa hakea ja saada apuraha
koululta. Tietoa avustuksista annetaan joka lukuvuoden alussa.

Opiskelijan nimi ja luokka

_________________________________________

Työssäoppimispaikka ja ‐ajankohta

_________________________________________

Allekirjoittaneet hyväksyvät, että yllä mainittu opiskelija voi lähteä ulkomaan työssäoppimisjaksolle
lomakkeessa mainittuna ajankohtana.

Paikka ja aika

_________________________________________

Opiskelijan huoltaja/vanhemmat

_________________________________________

_________________________________________

Osoite ja puhelinnumero
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5.4 Tarkistusluettelo ennen matkaa
<Koulun nimi>

Tarkistusluettelo

2012

Ennen ulkomaille lähtemistä
Rastita, kun olet suorittanut

 Passi, skannattu versio sähköpostissasi
 Matkavakuutus ulkomaan työssäoppimisjaksolle, kopio siitä kotona
 Eurooppalainen sairausvakuutuskortti
 Tarvittavat lääkkeet
 Luottokortti mikäli mahdollista tai Visa Electron
 Pankkitunnukset
 Arviointilomake
 Sopimukset, joita saatat tarvita ulkomaan jaksollesi (työnantajalle, koululle, itsellesi)
 Tarvittavat matkajärjestelyt: lentolippu (tulostettuna), muut liput, lentokenttäkuljetukset jne.
 Erityistä mukaan otettavaa asumista jne. varten
 Ulkomailla olevan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 Matkatavaroiden maksimipainot (ruuma, matkustamo)
 Kamera
 Vuodenaikaan sopiva vaatetus
 Kulttuurivalmennus
 Lahjat vastaanottajille
 Sanakirja
 Kotimaan asioiden hoitaminen (laskut, työ jne.)
Mikäli olet muistanut kaiken tämän, vaikutat olevan hyvin valmistautunut!
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5.5 Opiskelijan orientointi työssäoppimiseen
Oppilaitos
Ala
Opiskelijan nimi

Työn kuvaus

Työpaikkaohjaajan nimi

Työssäoppimisjakson ajankohta

Mistä:
Mihin:

Opintoviikot

Rastita, kun olet saanut alla olevan informaation
Päiväys

Opiskelijan allekirjoitus

Yrityksen käytänteet
työaika, tauot
lounas‐ ja taukotilat sekä muut tilat
yrityksen säännöt
työvaatetus, suojavaatetus
käytänteet tapaturman sattuessa
lähimmät työtoverit
tutustuminen toimitiloihin
kulkureitit ja poistumistiet

Yleistietoutta
tuotteet/palvelut
asiakkaat
organisaatio
yrityksen menettelytavat
perehdyttämisaineisto
laatupolitiikka
luottamusmiesjärjestelmä

Työympäristö
koneet ja laitteet
työturvallisuus
turvalaitteet
ensiapu, palontorjunta
tutustuttaminen työpisteeseen
siisteyden ja järjestyksen pitäminen
esimiehet ja työnjohtajat
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5.6 Opiskelija‐arviointi (lyhyt) – Työssäoppiminen
Oppilaitos
Ala
Opiskelijan nimi
Opintojakso
Työnantajan nimi ja osoite
Tehtäväkuvaus
Ajankohta

Mistä:
Mihin:

Opintoviikot

Opiskelija arvioi itsensä ensiksi ja sen jälkeen työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijaa.
Merkinnät Opiskelijan itsearviointi: O Työpaikkaohjaajan arviointi: X

Kiitettävä
3

Hyvä
2

Tyydyttävä
1

Kiinnostuneisuus, aloitteellisuus ja aktiivisuus
Vastuullisuus, luotettavuus ja sääntöjen noudattaminen
Yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaidot
Työtaidot
Ongelmanratkaisu‐ ja itsearviointitaidot

Yhteenveto [3 – 1]

Arviointiyhteenveto

Lisäkommentit

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja
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13

5.7 Opiskelija‐arviointi (pitkä) – Työssäoppiminen
Oppilaitos
Ala
Opiskelijan nimi
Opintojakso
Työnantajan nimi
Tehtäväkuvaus
Työssäoppimisjakso

Mistä:
Mihin:

Opintoviikot

Opiskelija arvioi itsensä ensiksi ja sen jälkeen työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijaa.
Merkinnät Opiskelijan itsearviointi: O Työpaikkaohjaajan arviointi: X

Kiitettävä [3]

A: Ammatillinen/tekninen
tietämys, työn laatu ja
turvallisuus

B: Suunnittelu ja arviointi
sekä oman työn suunnittelu
ja kehittäminen; innovatii‐
visuus ja luovuus

3

Ymmärtää tehtävien taus‐
tat erittäin hyvin ja työs‐
kentelee itsenäisesti

3

Työn laatu on aina korkea
ja luotettava

14

Tyydyttävä [1]

2

1

Ymmärtää tavallisimpien
tehtävien taustat, mutta
tarvitsee vielä opastusta

2

Työn laatu on useimmiten
korkea ja luotettava

1

Työn laatu on vielä epäta‐
sainen
Työskentelee turvallisesti,
mutta unohtaa joskus
huomioida turvallisuus‐
määräykset
Työskentelee rutiininomai‐
sesti osoittamatta erityistä
mielenkiintoa

3

Työskentelee turvallisesti,
oikein ja itsenäisesti

2

Työskentelee ohjattuna
turvallisesti ja oikein

1

3

Toiminta on järjestelmäl‐
listä, osallistavaa ja luovaa

2

Toiminta on järjestelmällistä,
osallistavaa

1

2

Työskentelee tavallisesti
järjestelmällisesti

1

Työnteko on vielä epäjär‐
jestelmällistä

2

Osaa ja tahtoo arvioida
omaa työtään ja sen tuloksia

1

Osaa ohjattuna arvioida
omaa työtään

2

Opiskelija haluaa palautetta

1

Opiskelija hyväksyy palaut‐
teen annon

2

Huomioi työajat, työpaikan
säännökset

1

Silloin tällöin unohtaa
noudattaa työaikoja

2

Käytös on avointa, kohtelias‐
ta ja yhteistyökykyistä

1

Käytäs on tavallisesti koh‐
teliasta, yhteistyö tarvitsee
ohjausta

3
3
3

C: Työpaikan säännökset,
yhteistyö ja käytöstavat

Hyvä [2]
Enimmäkseen ymmärtää
tehtävien taustat erittäin
hyvin ja toimii itsenäisesti

3
3

Työskentelee järjestelmäl‐
lisellä tavalla ja osaa tehdä
suunnitelmia
Osaa ja tahtoo monipuoli‐
sesti arvioida omaa työ‐
tään ja sen tuloksia
Haluaa palautetta ja on
kykenevä omaksumaan
uusia työskentelytapoja
saamansa palautteen
perusteella
Huomioi työajat, työpaikan
säännökset ja muut sopi‐
mukset
Yhteistyö, kohteliaisuus ja
osallistuneisuus, osaa
toimia tiimin jäsenenä

Opiskelijan opas – IQWBL

Yksilöllisen arvioinnin jälkeen työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja keskustelevat arvioinnista.
Arviointiyhteenveto: 3‐2‐1
(ei matemaattinen)
A: Ammatillinen/tekninen tietämys, työn laatu
ja turvallisuus

Opiskelija

Työpaikka‐
ohjaaja

Opettaja

Arviointiyhteenveto

B: Suunnittelu ja arviointi sekä oman työn suunnit‐
telu ja kehittäminen; innovatiivisuus ja luovuus

C: Työpaikan säännöt, yhteistyö ja käytöstavat

Lisäkommentit

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja
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5.8 Oppimispäiväkirja, viikottainen
Oppilaitos
Ala
Opiskelijan nimi
Tehtäväkuvaus
Työpaikkaohjaajan nimi
Ajankohta

Mistä:
Mihin:

Opintoviikot

Työtunnit
Päiväys

Mistä ‐
Mihin

Työtehtävät / velvoitteet
t

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Tunnit
yhteensä
Paikka ja aika
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja
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5.9 Opiskelijan matkaraportin ohje

<Koulun nimi>

Matkaraportti

Opiskelijan nimi ja ryhmä

Päiväys

Paikka

Maa, kaupunki

Aika

Kesto (mistä–mihin)

Johdanto

Johdantoteksti – miksi lähdit työssäoppimaan ulkomaille ja miksi valitsit tä‐
män maan/kaupungin?

Tausta

Taustatietoa/kuvaus kohdemaasta ja kaupungista

Työpaikka

Työpaikan/yrityksen esittely (ala, yritysmuoto, omistaja, henkilökunta, tuot‐
teet, asiakaspohja jne.)

Työn oppiminen

Tavoitteet, päämäärät ja tehtävät ulkomaan työssäoppimisjaksolle

Työpaikan kulttuuri

Mitkä asiat poikkeavat toisistaan kun vertaat ulkomaan työssäoppimisyritys‐
täsi vastaavaan kotimaassa?

Arviointi

Mitä opit?
Millä tavalla hyödyit työssäoppimisesta?
Millainen asenne sinulla oli työhön ja suorittamiisi tehtäviin?
Millä tavalla pystyit käyttämään hyödyksi niitä asioita, joita olit oppinut kou‐
lussa?
Oliko jotakin tietoa tai taitoja, joita tarvitsit, mutta et ole vielä hankkinut?
Mikä oli hyvää?
Mitä tahtoisit muuttaa tai parantaa työssäoppimisessa?

Asuminen

Kuvaile asumistasi.

Vapaa‐aika

Mitä teit vapaa‐aikanasi?

Huomioitavia asioita

Mitä tulevien työssäoppijoiden tulisi tietää kaupungista ja työpaikasta?

Yhteenveto

Mitä odotit ennen matkaa? Vastasiko todellisuus odotuksiasi?
Valokuvia, linkkejä, muuta tietoa

IQWBL – Opiskelijan opas
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5.10 Opiskelijan palautelomake

Yritys

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Ei tyydyt‐
tävä

Tyydyttävä

Hyvä

Erinomainen

1. Sain riittävästi tietoa ulkomaan työssäoppimisesta
2. Sain tarpeeksi valmennusta työssäoppimisjaksolle
3. Sain tietoa työpaikan säännöistä
4. Työpaikalla minut tutustutettiin työtehtäviin
5. Työtehtävät olivat monipuolisia
6. Työtehtävät olivat vaikeita
7. Työpaikan ilmapiiri
8. Sain riittävästi ohjausta ja opastusta
9. Sain riittävästi palautetta työpaikalta
10. Tunsin kuuluvani työyhteisöön
11. Työssäoppimiselle asetetut tavoitteet saavutettiin
12 Ulkomaan työssäoppimisjaksoni oli

Lisäkommentteja

Aika ja paikka
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