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TIIVISTELMÄ

Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa kokonaiskuvaa Young Ambassadors- ja Future  
Leaders -ohjelmiin osallistumisen vaikutuksista osallistujien näkökulmasta. Selvityksen 
pääasiallinen aineisto koottiin kyselyllä ja ohjelmiin osallistuneiden haastatteluilla.

Kuuden viikon mittaisen ohjelman tarkoituksena on edistää Suomen ja Yhdysvaltain välistä 
oppilasvaihtoa ja antaa nuorille mahdollisuus tutustua vaihtomaan yhteiskuntaan pintaa 
syvemmältä. Ohjelma on suunnattu 16–17-vuotiaille lukiolaisille. Ohjelman tavoitteena on 
ollut tukea aktiivista kansalaisuutta. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa (2010–2015) tavoit-
teena oli myös tukea nuorten ympäristötietoisuutta. Meneillään olevassa toisessa vaiheessa 
(2016–) tavoitteena on tukea nuorten ymmärrystä johtajuudesta. Laajempana tavoitteena 
on ollut lisätä maiden välistä keskinäistä ymmärrystä ja ensi käden tietoa Yhdysvalloista ja 
Suomesta ja siten myös edesauttaa positiivista maakuvaa molemminpuolisesti. Vuonna 2010 
käynnistyneeseen kesävaihto-ohjelmaan on selvityksen tekohetkellä osallistunut yhteensä 
268 nuorta, joista noin puolet on Suomesta ja puolet Yhdysvalloista. Ohjelmaa rahoittavat 
Opetushallitus ja Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö.

Osallistujien näkökulmasta on selvitetty vaihdon vaikutuksia nykyhetkestä käsin omaan elä-
mään ja tulevaisuuden suunnitteluun, henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä mielikuviin ja 
asenteisiin niin omaa kuin vaihtomaata kohtaan. Tulosten mukaan ohjelma on saavuttanut 
hyvin tavoitteensa, ja tulokset ovat erittäin positiivisia.

Suuri osa ohjelmaan osallistuneista kertoi, että vaihtoon osallistuminen on vaikuttanut opis-
keluvalintoihin tai vahvistanut niitä. Vaikka ohjelma on harvemmin vaikuttanut alavalintoihin 
merkittävästi, suurelle osalle nuorista vaihto on antanut inspiraatiota, laajentanut käsityksiä 
erilaisista työnkuvista ja uramahdollisuuksista ja rohkaissut tavoittelemaan omia unelmia. 
Usein vaihdon myötä rohkeus hakeutua opiskelemaan ulkomaille tai suuntautua kansainväli-
selle uralle on vahvistunut.

Vaihto on vaikuttanut erityisen paljon niin suomalaisten kuin yhdysvaltalaisten nuorten val-
miuksiin toimia kansainvälisesti. Suomalaisilla vaihdon vaikutukset kiinnittyivät usein kieli-
taitoon ja rohkeuteen käyttää kieltä, vuorovaikutustaitoihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
Molemmilla vastaajaryhmillä vaihto on vaikuttanut kulttuurintuntemuksen ja yhteiskunnalli-
sen ymmärryksen kasvuun, ja vastausten perusteella näin on saatu edellytyksiä toimia myös 
kansainvälisesti.

Molemmat vastaajaryhmät ovat arvioineet henkilökohtaisten taitojen kehittyneen vaihdon 
aikana. Etenkin sosiaaliset taidot ja kyky toimia eri sosiaalisissa tilanteissa, itsetuntemus ja 
itseluottamus ottaa vastaan uusia haasteita ovat kehittyneet kyselyyn vastaajilla merkittä-
västi. Hyvin usein vastauksissa kuvattiin itsevarmuuden ja itseluottamuksen kehittymiseen 
liittyviä tekijöitä. Paineensietokyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen ei ole nähty yhtä usein 
kehittyneen samassa määrin, mitä selittänee myös haastatteluiden perusteella se, että 
vaihto on toteutunut turvallisissa puitteissa ja että nuoria on valmennettu vaihtoon.
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Taito tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa tunnistettiin myös työelämätaitona, jota vaihto 
on edesauttanut. Usealle mieleenpainuvimpia hetkiä ovat olleet syvälliset keskustelut isän-
täperheen kanssa. Nämä ovat olleet opettavaisia niin yhteiskunnallisen tietoisuuden ja maa-
ilmankatsomuksen avartumisen kuin myös vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta. 
Tämä on opettanut myös hyväksymään ja ymmärtämään eri tavalla ajattelevien näkökulmia. 
Ohjelmaan osallistuneet nuoret ovat kertoneet kokemuksistaan omassa lähipiirissään ja 
kouluissaan, mikä edesauttaa ohjelman laajempia tavoitteita toimia maiden välisenä sillan-
rakentajana.
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SAMMANDRAG

Syftet med utredningen har varit att skapa en helhetsbild av vilka effekter Young Ambas-
sadors- och Future Leaders-programmen haft ur deltagarnas synvinkel. Det huvudsakliga 
materialet samlades in genom en enkät och deltagarintervjuer. 

Målet med det 6 veckor långa programmet är att främja elevutbyten mellan Finland och 
USA, och att ge de unga en möjlighet att lära känna utbyteslandets samhälle på ett djupare 
plan. Programmet är riktat till gymnasieelever i åldern 16–17. Programmets målsättning har 
varit att stöda ett aktivt medborgaskap. Ytterligare har syftet med programmets första fas 
(2010–2015) varit att stöda ungas miljömedvetenhet och i den andra fasen (2016-) att ge dem 
kunskaper i ledarskap.  Som ett bredare mål har man eftersträvat att öka den ömsesidiga 
förståelsen mellan länderna, ge förstahandsinformation om USA och Finland och därmed 
skapa förutsättningar för en positiv landsbild av bägge länderna. Sammanlagt 268 unga har 
deltagit i sommarutbytena som startade år 2010. Då utredningen gjordes var kring hälften 
av deltagarna från Finland och hälften från USA. Utbildningsstyrelsen och USA:s ambassad i 
Finland finansierar programmet. 

Man har utrett effekterna av utbytet ur deltagarnas synvinkel med utgångspunkt i nuläget 
gällande planerandet av det egna livet och framtiden, personlig utveckling samt uppfatt-
ningar och attityder gentemot hemlandet och värdlandet. Resultaten är ytterst positiva och 
visar att programmet har nått sina målsättningar väl. 

Största delen av programdeltagarna berättade att utbytet har haft en inverkan på valet 
av studier eller bekräftat valet. Trots att programmet inte avsevärt har påverkat valen av 
arbetsbransch så har utbytet hos en stor del gett inspiration, utvidgat uppfattningen om olika 
arbetsbilder och karriärmöjligheter samt sporrat till att förverkliga sina drömmar. Utbytet 
gav ofta mera mod att söka sig till studier utomlands eller till en internationell karriär.

Utbytet har inverkat extra mycket på färdigheterna att verka internationellt både hos de 
finländska och amerikanska deltagarna. Hos de finländska deltagarna sammankopplades 
effekterna med språkkunskaper och oräddhet att använda språket, färdigheter i växelverkan 
och socialt samspel. I de båda respondentgrupperna har utbytet haft en inverkan på kultur-
kännedom och ökad förståelse för samhälleliga frågor, som enligt svaren även ger färdighe-
ter att arbeta internationellt.

De båda respondentgrupperna har uppskattat att de personliga kompetenserna har utveck-
lats under utbytet.  Speciellt de sociala färdigheterna och konsten att agera i olika sociala 
situationer, självkännedomen och självsäkerheten att ta emot nya utmaningar har utveck-
lats betydligt bland enkätens respondenter.  Mycket ofta beskrevs faktorer som inverkat på 
utvecklingen av självkännedomen och självsäkerheten. Stresstålighet och problemlösnings-
färdigheter hade däremot inte utvecklats i lika hög grad, vilket också i intervjuerna sägs bero 
på att utbytet har genomförts i trygga förhållanden och att de unga har fått handledning inför 
utbytesperioden.
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Konsten att komma överens med olika slags människor identifierades också som en arbets-
livsfärdighet, som utbytet klart har understött. För de flesta var den mest minnesvärda 
stunderna de djupsinniga diskussionerna med värdfamiljen. Dessa har varit lärorika både 
för samhällelig vetskap och för en mer öppen världsåskådning samt för utvecklandet av 
kommunikationskompetenser. Det här har även lärt dem godkänna och förstå synvinklar hos 
dem som tänker annorlunda. De unga som har deltagit i programmet har berättat om sina 
erfarenheter i sin närmiljö och i sina skolor, vilket främjar programmets bredare mål, att 
fungera som brobyggare mellan länderna.
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1  JOHDANTO

1 .1 Tausta ja tavoitteet 

Selvityksen kohteena ovat Young Ambassadors- ja Future Leaders -ohjelmat, jotka muo-
dostavat jatkumon vuodesta 2010. Kesävaihdot käynnistyivät Suomessa vuonna 2011 Young 
Ambassadors (YAP) -ohjelman nimellä, ja yhdysvaltalaiset osallistuivat ohjelmaan, jonka 
nimi oli Finland-US Senate Youth Exchange Program (FUSYE) eli niin sanottu senaattorioh-
jelma. Nimi vaihtui molemmissa maissa vuonna 2015 Future Leaders -ohjelmaksi. Kuuden 
viikon mittaisen ohjelman tarkoituksena on edistää Suomen ja Yhdysvaltain välistä oppilas-
vaihtoa ja antaa suomalaisille nuorille mahdollisuus tutustua amerikkalaiseen yhteiskuntaan 
pintaa syvemmältä. Vastavuoroisesti Suomeen saapuu 15 amerikkalaisnuorta, jotka vierai-
levat muun muassa suomalaisissa yrityksissä ja järjestöissä ja osallistuvat muun muassa 
erilaisiin työpajoihin. Vuosien 2011–2019 aikana ohjelmaan on osallistunut jo yhteensä 268 
nuorta1, joista noin puolet on yhdysvaltalaisia ja puolet suomalaisia. Ohjelmaa rahoittavat 
Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö ja Opetushallitus.

Ohjelmalla on tehdyn selvityksen aikarajausta pidempi historia. Suomen valtion ja Yhdysvaltain 
senaatin välinen amerikkalaisten apurahaohjelma eli niin sanottu senaattoriohjelma käynnistyi 
Suomen Youth For Understanding ry:n toteuttamana syksyllä 1982. Senaattoriohjelma jatkui ja 
kehittyi lähes kolmekymmentä vuotta yksisuuntaisena, kunnes vuonna 2010 käynnistynyt bila-
teraalinen ohjelma tarjosi vastavuoroiset mahdollisuudet suomalaisnuorille (ks. lisää Liite 1).

Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa kokonaiskuvaa ohjelmien vaikutuksista etenkin 
osallistujien näkökulmasta. Osallistujien näkökulmasta on selvitetty vaihdon vaikutuksia 
nykyhetkestä käsin omaan elämään ja tulevaisuuden suunnitteluun, henkilökohtaiseen kehit-
tymiseen sekä mielikuviin ja asenteisiin niin omaa kuin vaihtomaata kohtaan. Selvityksen toi-
votaan lisäävän ohjelman tulosten näkyvyyttä.

Selvityksen on toteuttanut Owal Group Oy maaliskuun ja elokuun 2020 välisenä aikana. Sel-
vitystä on ohjannut ohjausryhmä, johon on kuulunut Opetushallituksesta Nina Eskola ja Mika 
Saarinen, Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystöstä Iida Jaakkola ja Anne Ukkola, Suomen 
Youth For Understanding ry:stä (YFU) Riikka Seppälä ja Elina Talonen-Lintunen ja Suomen 
AFS:stä Asta Salmela ja Anja Kahri. Ohjausryhmätyöskentely on edesauttanut tiedonkeruun 
eri vaiheiden ohjaamisessa, kohderyhmän tavoittamisessa ja tulosten tulkinnassa.

Raportti etenee siten, että johdantoluvussa 1.2 kuvataan selvityksen aineistot ja menetelmät 
ja kerrotaan tiedonkeruuseen osallistuneiden nuorten taustatietoja. Luvussa 2 taustoitetaan 
itse vaihto-ohjelmaa. Luku 3 on omistettu ohjelmaan osallistuneiden kyselyn ja haastattelui-
den kautta välittyvään kuvaan ohjelman vaikutuksista. Luvussa 4 reflektoidaan tuloksia laa-
jempaa kontekstia vasten suhteessa aikaisempiin selvityksiin ja kansainvälisyystaitoihin, joita 
nuorten on määrä saavuttaa myös osana koulutuspolkua.

1 Kesän 2020 vaihdot siirtyivät koronaepidemian takia.
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1 .2  Selvityksessä käytetyt aineistot 

Selvityksen aineisto koostuu pääasiassa ohjelmaan osallistuneille esitetystä kyselystä ja sitä 
täydentävistä haastatteluista. Lisäksi on hyödynnetty ohjelman vuosittaisia ohjelmaraport-
teja ja tausta-aineistoja, kuten nuorten itse laatimia blogikirjoituksia. Seuraavaksi kuvataan 
tiedonkeruun toteutusta ja kerrotaan osallistuneiden taustatietoja.

Kysely ohjelmaan osallistuneille

Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tietoa ohjelman vaikutuksista nuorten näkökulmasta. Tiivis 
kysely sisälsi strukturoituja kysymyksiä ja avovastauksia. Kysely suunnattiin kaikille vuodesta 
2011 ohjelmaan osallistuneille. Pääasiallinen jakelu toteutui Yhdysvaltain Suomen-suur-
lähetystöstä AFS:n ja YFU:n kautta. Kyselyn vastausaika oli 16.4.–4.5.2020, mutta sitä jatkettiin 
yhdysvaltalaisten vastaajien tavoittamiseksi aina kesäkuun alkuun saakka.

Suomalaisten vastaajaryhmästä yli puolet (57 %) edusti Young Ambassadors -ohjelmaa, eli 
ennen vuotta 2016 osallistuneita, ja vajaa puolet Future Leaders -ohjelmaa (kuva 1). Vuoden 
2020 lähtijöiden matka peruuntui kevään koronaepidemian takia. Siten myös Young Ambas-
sadors -ohjelman osallistujamäärä on suurempi. Suomalaisista Young Ambassadors -ohjel-
maan osallistuneista tavoitettiin 57 % (n=38) ja Future Leaders -ohjelmaan osallistuneista 
48 % (n=29).

KUVA 1 . SUOMALAISTEN VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN VUOSITTAIN .

Yhdysvaltalaisista vastaajista tavoitettiin pienempi määrä. Keskeisenä syynä tähän nähdään, että 
suurella osalla vastaanottajista sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet vaihdon jälkeen. Yhdysval-
talaisista vastaajista 40 % edusti FUSYE-ohjelmaa, eli ennen vuotta 2016 osallistuneita, ja 60 % 
Future Leaders -ohjelmaa (kuva 2). Vastausprosentti on toivottua alempi: FUSYE-ohjelman osalta 
16 ja Future Leaders -ohjelman osalta 28. Tulokset kuvaavat kyseistä vastaajajoukkoa, eikä niitä 
siten voi yleistää koskemaan kaikkia osallistuneita.
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KUVA 2 . YHDYSVALTALAISTEN VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN VUOSITTAIN .

Vastaajissa on huomattavasti enemmän naisia, mikä korostuu yhdysvaltalaisten aineistossa. 
Myös osallistujissa naisten edustus on ollut suurempi. Suomalaiset vastaajat edustivat 
monipuolisesti maan eri alueita. Yhdysvaltalaiset tulivat 13 eri osavaltiosta. Molemmista 
vastaajaryhmistä suuri osa oli opiskelijoita lukiossa tai korkeakoulussa: suomalaisista 66 % 
ja yhdysvaltalaisista 77 %. Molemmissa vastaajaryhmissä suuri osa kertoo tähtäävänsä kan-
sainvälisiin tehtäviin. Vastaajien taustatietoja on avattu lisää liitteessä 2.

Ohjelmaan osallistuneiden haastattelut 

Haastateltavia etsittiin sähköisen kyselyn vastaajista. Haastatteluiden tavoitteena oli syven-
tää kyselyllä saatavaa tietoa ja tuottaa kuvauksia, joilla havainnollistetaan ohjelman vai-
kutuksia.  Kyselyn lopussa vastaajalla oli mahdollisuus jättää yhteystietonsa, mikäli hän 
oli kiinnostunut osallistumaan haastatteluun. Kiinnostuneiden määrä ylitti odotukset, eikä 
kaikkia voitu haastatella selvityksen puitteissa. Tavoitteena oli toteuttaa vähintään seitsemän 
suomalaisen ja kolmen yhdysvaltalaisen haastattelut. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 11. 
Haastattelupyynnöt lähetettiin suomalaisten osalta eri vuosina ja eri puolilta Suomea läh-
teneille yhteensä kymmenelle henkilölle. Näistä toteutui tavoitteiden mukainen määrä (7). 
Haastatelluista kolme oli YAP-ohjelmaan osallistuneita ja neljä Future Leaders -ohjelmaan 
osallistuneita. Yhdysvaltalaisista osallistujista haastateltiin neljää (vuosilta 2011, 2013, 2018, 
2019). Haastateltavilta kysyttiin erikseen lupaa laatia raporttiin tunnistettavia kuvauksia, 
jotka voidaan julkaista nimellä.
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2 OHJELMIEN KUVAUS 

2 .1 Kesävaihto-ohjelmat vuosina 2010–2019

Vastavuoroiset vaihdot mahdollistanut ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2010. Kesävaih-
dot käynnistyivät Suomessa vuonna 2011 Young Ambassadors -ohjelman nimellä, ja yhdys-
valtalaiset osallistuivat ohjelmaan, jonka nimi oli Finland-US Senate Youth Exchange Program 
(FUSYE). Nimi vaihtui molemmissa maissa vuonna 2015 Future Leaders -ohjelmaksi. Vuosina 
2010–2015 ohjelmaa koordinoi Youth For Understanding ry (YFU). Vuoden 2015 jälkeen koor-
dinaattoriksi vaihtui kilpailutuksella vaihto-oppilasjärjestö AFS. Ohjelman volyymi ja rakenne 
pysyivät ennallaan mutta painopiste vaihtui: ohjelman alkuaikoina teemoina korostuivat ympä-
ristö ja aktiivinen kansalaisuus, vuodesta 2015 painopisteenä on ollut aktiivinen kansalaisuus ja 
johtajuus. Stipendiohjelmaa rahoittavat Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö ja Opetushallitus. 
Ennen vuotta 2017 ohjelmaa rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan kuulunut 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (Centre for International Mobility), joka 
muodosti uuden viraston Opetushallituksen kanssa vuonna 2017.

Ohjelmaan osallistuneiden määrissä on ollut hieman vaihtelua eri vuosina, mutta pääsääntöi-
sesti stipendiohjelma on tarjonnut vuosittain noin 15 suomalaisnuorelle mahdollisuuden viettää 
täys stipendin avulla kuusi viikkoa Yhdysvalloissa ja yhtä monelle yhdysvaltalaisnuorelle mah-
dollisuuden viettää aikaa Suomessa. Hakijoita on Suomen ohjelmaraporteissa kerrottu olleen 
vuosittain pääsääntöisesti yli 200. Esimerkiksi ohjelmavuonna 2013–2014 hakijoita oli yli 300.

TAULUKKO 1 . OSALLISTUJAT LÄHTÖVUOSINA 2011–2019 .

Vuosi Suomalaisia Yhdysvaltalaisia

2011 15 15

2012 15 15

2013 12 15

2014 14 15

2015 13 15

2016 15 15

2017 15 19

2018 15 15

2019 15 15

Yhteensä: 129 139

                                   268

 
Lukioikäiset (16–17-vuotiaat) nuoret asuvat vaihdon aikana isäntäperheissä. Ohjelma sisäl-
tää lähtövalmennuksen lähtömaassa, saapumisvalmennuksen, vierailuja ja erityisohjelmaa. 
Edellisinä vuosina ohjelmaan ovat kuuluneet vierailut lähetystöissä ja suomalaisille muun 
muassa käynnit Capitol Hillissä ja Valkoisessa talossa ja vastaavasti yhdysvaltalaisille vie-
railuja Helsingin alueella. Vaihdon aikana nuoret tapaavat paikallisia vaikuttajia ja vierailevat 
muun muassa yrityksissä. Lisäksi osallistujat ovat voineet tutustua maahan laajemmin oman 
isäntäperheen tai vaihdossa olleiden nuorten kanssa.
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Nuorilta on alusta alkaen kysytty palautetta vaihdoista, ja stipendiaattien tehtävänä on ollut 
reflektoida havaitsemiaan ja oppimiaan asioita. Niitä on jo vuosia raportoitu myös sosiaalisen 
median kanavissa ja verkkosivuilla, etenkin maailmalle.net-sivustolla2.

Alumnitoiminta on liitetty osaksi ohjelmaa lähes alusta alkaen, ja se vahvistui vuonna 2013 
Yhdysvaltain suurlähetystön tukemana. Vuodesta 2014 lähtien ohjelman bilateraalinen 
luonne on toteutunut konkreettisesti, kun ohjelmaan on nivottu suomalaisten ja yhdysval-
talaisten tapaamiset vaihdon aikana. Yhdysvaltain lähetystö on jo pitkään auttanut vaihdon 
toteutuksessa myös avustamalla viisumiprosessissa ja päätösseremonian järjestämisessä. 

Vuosina 2011–2015 nuoret tutustuivat amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja ympäristöasioihin 
Coloradon osavaltiossa. Nuorille on järjestetty saapumisvalmennus Washington DC:ssä, 
ja erityisohjelman aikana heitä on perehdytetty amerikkalaiseen tapakulttuuriin sekä 
Yhdysvaltain historiaan ja yhteiskuntaan. Ohjelmaan ovat kuuluneet vierailut Suomen 
Yhdysvaltain-suurlähetystöön ja korkean tason vaikuttajien tapaamiset. Valinta on tapah-
tunut oppilaiden haastatteluiden, motivaation ja soveltuvuuden, kielitaidon ja ympäris-
töaiheisen kirjoitelman perusteella. Valinnassa on painotettu sosiaalista aktiivisuutta, 
sanavalmiutta ja kiinnostusta ympäristöasioihin. Ohjelmat ovat vaihdelleet jonkin verran 
vuosittain. Hieman jäljempänä on esimerkki ohjelmasta vuodelta 2015. Ennen vaihtoa vali-
tut nuoret ovat osallistuneet valtakunnalliselle valmennusleirille.

Vuosina 2016–2019 ohjelmasta käytettiin uutta nimeä Future Leaders ja ohjelmaa koor-
dinoi järjestö AFS. Ohjelman päärunko pysyi samana, mutta painopiste siirtyi johtajuuden 
ja aktiivisen kansalaisuuden teemoihin. Lisäksi isäntäperheet ovat sijainneet vuodesta 
2016 lähtien Washington DC:ssä. Osallistujien valinta on pohjautunut hakijoiden kirjalli-
seen esseeseen ja haastatteluun. Vuonna 2019 oli mahdollisuus esseen sijaan toimittaa 
myös lyhyt esittelyvideo. Ohjelma on vaihtunut hieman vuosittain. Sivulla 14 on esimerkki 
vuoden 2017 Future Leaders -ohjelmasta. Ohjelman sisältöä on kehitetty myös Future 
Leadersin aikana osallistujien palautteen perusteella. 

2 ks. esim. https://www.maailmalle.net/kokemukset/future_leaders_-kesavaihto_2019

https://www.maailmalle.net/kokemukset/future_leaders_-kesavaihto_2019
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Ohjelmaesimerkki: Finland Young Ambassadors’ Program 2015

• Welcome and orientation picnic, Red-
stone Park, Highlands Ranch

• Vaisala, Louisville; a Finnish weather 
balloon company

• The National Center of Atmospheric 
Reseach (NCAR), Boulder

• Museum of Nature and Science, Denver
• Red Rocks Amphitheatre, Denver
• National Renewable Energy Laboratory 

(NREL), Golden
• Buffalo Bill’s Grave and Museum, Golden
• A Hiking trip to the Rocky Mountains
• Project C.U.R.E., Centennial
• Columbine Memorial, Littleton

• Colorado University, Boulder; a Ralphie 
tour

• Laboratory for Atmospheric and Space 
Physics (LASP), Boulder

• The Solar Technology Acceleration 
Center (SolarTAC), Denver

• National Earthquake Info Center (NEIC), 
Golden

• Cheyenne Mountain Zoo, Colorado 
Springs

• Cave of the Winds, Colorado Springs
• A hiking trip to the Rocky Mountains, 

visiting a mountain town
• Farewell picnic

Ohjelmaesimerkki: Finland Future Leaders program 2017

• Welcome party for students and host 
families

• Orientation and welcome reception at 
Embassy of Finland

• Walking tour of DC and Metro overview
• Voice of America
• White House
• Newseum tour and lecture on civil rights 

and First Amendment
• Washington Nationals baseball game
• Smithsonian Castle
• National Air & Space Museum

• US Capitol tour and visits with Congress-
men and Senators

• National Aeronautics and Space Adminis-
tration (NASA)

• National Institutes of Health (NIH)
• University of Maryland, College Park
• New York City day trip
• Six Flags amusement park
• Farewell party for students and host 

families 
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3  OSALLISTUMISEN VAIKUTUKSET

Luvussa kuvataan kysely- ja haastatteluaineiston valossa ohjelman vaikutuksia osallistunei-
den opinto- ja uravalintoihin, henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä mielikuviin ja asenteisiin 
niin omaa maata kuin vaihtomaata kohtaan. Luvussa kuvataan ensin tiiviisti kyselyn väittä-
mien vastauksia suomalaisten ja yhdysvaltalaisten osalta, minkä jälkeen niitä avataan tar-
kemmin avovastausten ja haastatteluiden perusteella.

3 .1  Vaikutukset koulutus- ja uravalintoihin

Kuvissa 3 ja 4 on kuvattu vastaajien näkemykset siitä, miten vaihto-ohjelma on vaikuttanut 
omiin opiskelu- ja uratavoitteisiin. Suomalaisista vastaajista suuri osa (68 %) arvioi, että 
ohjelma on selkeämmin vaikuttanut tai vahvistanut opiskeluvalintoja. Lähes yhtä moni (63 %) 
tunnistaa selkeitä vaikutuksia uravalintoihin. Yhdysvaltalaisista vastaajista hieman pienempi 
osuus on tunnistanut vaikutuksia opiskelu- ja työllisyysvalintoihin, mutta lukuja vertailtaessa 
on muistettava, että yhdysvaltalaisten vastaajien määrä on pienempi, joten tulokset kuvaavat 
nimenomaan kyseisten vastaajien näkemyksiä.

KUVA 3 . SUOMALAISTEN VASTAAJIEN NÄKEMYKSET SIITÄ, MITEN KESÄVAIHTO ON 
VAIKUTTANUT OPISKELU- JA URATAVOITTEISIIN .

KUVA 4 . YHDYSVALTALAISTEN VASTAAJIEN NÄKEMYKSET SIITÄ, MITEN KESÄVAIHTO ON 
VAIKUTTANUT OPISKELU- JA URATAVOITTEISIIN .
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Vaikutukset opiskelu- ja uravalintoihin suomalaisten osallistujien 
kertomana

Suomalaisista vastaajista suuri osa (73 %, n=49) perusteli arvioitaan avovastauksissa. Suuri 
osa myös niistä, jotka tunnistivat vain vähän vaikutuksia opiskelu- ja uravalintoihin, perus-
teli näkemyksiään. Vaihto on vain harvoin vaikuttanut alavalintoihin mullistavasti. Näitäkin 
on aineistossa mukana: esimerkiksi lapsuuden unelma lääkärinä toimimisesta on vaihtunut 
toimimiseen kansainvälisessä politiikassa, tai arkkitehtiopinnot ovat vaihtuneet valtiotieteel-
lisiin opintoihin. Suurella osalla nuorista vaihto on pikemminkin antanut inspiraatiota, laajen-
tanut käsityksiä erilaisista työnkuvista ja uramahdollisuuksista ja rohkaissut tavoittelemaan 
omia unelmia. Useat kertoivat, että vaihdon myötä rohkeus hakeutua opiskelemaan ulko-
maille tai tavoittelemaan kansainvälistä uraa on vahvistunut. Näitä vaikutuksia avataan seu-
raavaksi tarkemmin esimerkkien kera.

Rohkeutta ja vahvistusta uravalintoihin ja uskoa omiin kykyihin: Vaikka vaihdon ei nähty 
suoraan vaikuttaneen ura- tai opintovalintaan, suuri osa vastaajista koki saaneensa rohkeutta 
toimia esimerkiksi kansainvälisissä tehtävissä tai lähteä opiskelemaan ulkomaille ja saaneensa 
ylipäänsä itseluottamusta ottaa haasteita vastaan. Hyvin monella englanninkielen kehittymi-
nen on itsessään antanut luottamusta ja lisännyt kiinnostusta toimia kansainvälisesti.

Osallistuminen valoi uskoa omiin taitoihin ja omaan tekemiseen, sain paljon itseluottamusta 
ja innostusta järjestötoimintaan ja omien unelmien tavoitteluun. (2011)

En koe vaihdon vaikuttaneen nimenomaisesti uravalintaani, mutta opin vaihdon aikana sen, 
että pystyn mihin tahansa ja voin saavuttaa mitä haluan. (2015)

Vaihto-ohjelmaan osallistuminen vahvisti ajatuksiani siitä, että haluan tulevaisuudessa opis-
kella politiikkatieteitä ja myöhemmin työskennellä kansainvälisten asioiden parissa. (2018)

Ennen vaihto-ohjelmaa tiesin mitkä asiat kiinnostivat minua, mutten tiennyt miten haluan 
priorisoida niitä opiskelu- ja uravalinnoissani. Vaihto-ohjelman jälkeen asiat selvenivät 
minulle vähän niinkuin itsestään, ja nyt tiedän mitä haluan tehdä lähitulevaisuudessa. (2019)

Esikuvia ja inspiraation lähteitä tulevaa urapolkua varten: Vierailut eri paikoissa ja kes-
kustelut ”tavoitteellisten” uraihmisten kanssa ovat laajentaneet monen nuoren käsitystä eri-
laisista työnkuvista ja uramahdollisuuksista. Lähetystövierailut nostettiin esiin myös haas-
tatteluissa inspiraation lähteinä yritysvierailujen ja yhdysvaltalaisten hallintoinstituutioiden 
lisäksi. Tätä kautta osalle on muodostunut tavoitteita ja mielikuvia siitä, missä he haluaisivat 
tulevaisuudessa nähdä itsensä. Joillekin myös isäntäperheen vanhemmat ovat toimineet esi-
kuvina: esimerkiksi isäntäperheen isän työskentely voittoa tavoittelemattomassa järjestössä 
on avannut silmät uramahdollisuuksille, tai perheen kautta välittynyt tietoisuus oikeustietei-
den uramahdollisuuksista on vaikuttanut alalle hakeutumiseen.

Sain vahvistuksen siihen, että haluan opiskelemaan lakia. Kävimme mm. USA:n korkeim-
massa oikeudessa, jossa pääsimme yhden suomalaisen vaihto-oppilaan kautta keskuste-
lemaan tämän tuttavan kanssa. Kyseinen tuttava työskentelee korkeimmassa oikeudessa. 
(2018)

Ohjelmassa pääsi näkemään paljon ihmisiä, jotka työskentelivät mielenkiintoisissa tehtä-
vissä. Heidän uratarinansa motivoivat opiskelemaan ja tekemään töitä entistä kovemmin 
omaa haaveammattia varten. (2019)
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Young Ambassadors -ohjelman ympäristöpainotus näkyy myös osassa vastauksia: Ohjelman 
myötä osallistujat ovat kertoneet esimerkiksi hakeutuneensa opiskelemaan ympäristötieteitä 
tai suuntautuneensa kaupallisissa opinnoissa kestävän kehityksen tai vastuullisuuden eri 
osa-alueisiin. Joillain vaihto on vahvistanut jo aiemmin tunnistettua valintaa.

En usko, että olisin esimerkiksi päätynyt kirjoittamaan gradua liiketoiminnan vastuullisuu-
desta ilman vaihto-ohjelmaa. (2011)

Halu ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin: Aktiivisen kansalaisuuden ulottuvuudet osana 
opinto- ja uravaihtoehtoja ovat vahvistuneet monella. Vaikka aktiivisen kansalaisuuden 
orientaatio on ollut jo osallistujien valintaperusteena, se on usein myös vahvistunut vaihdon 
aikana. Vaihto on usein lisännyt ymmärrystä yhteiskunnan rakenteista ja toimintatavoista, 
mikä on vahvistanut halua vaikuttaa asioihin ja lisännyt myös uskoa omiin vaikutusmahdol-
lisuuksiin tulevaisuuden urapoluilla. Myös ohjelman myötä syntyneet verkostot (mm. alum-
nitoiminnassa) nostettiin yksittäisissä vastauksissa esiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
kanavana tulevaisuuden työmarkkinoilla.

 

Lontoossa opiskeleva Matias kiteytti vuoden 2016 vaihdosta saamiaan työllistymistä edistäviä val-
miuksia seuraavasti: Isoin merkitys oli oma-aloitteisuuden lisääntymisessä. Vaikka ohjelma antoi 
raamit, oli kuitenkin omalla vastuulla ottaa siitä irti kaikki mahdollinen, lähtien perheeseen tutustu-
misesta. Toinen merkittävä seikka oli uusiin tilanteisiin sopeutuminen ja erilaisten ihmisten kanssa 
keskusteleminen laajasti haastavistakin teemoista. Vaihto vahvisti ensinnäkin ajatusta siitä, että 
haluan hakeutua kansainväliselle uralle. Lisäksi vaihto todisti, että pystyn toimimaan erilaisissa 
ympyröissä ja että ulkomaille muutto ei ole lainkaan mahdottomuus. Edellä mainitut asiat olivat 
lisänneet kiinnostusta hakeutua diplomatia- ja rauhanvälitystehtäviin. Vaihto on osa CV:tä, ja siitä on 
keskusteltu jo muutamassa työhaastattelussa. Opiskelun välissä ja ohessa tehdyt työpestit ovat jo 
vahvasti olleet valitun tien mukaisia.

Vaikutukset yhdysvaltalaisten osallistujien kertomana

Myös yhdysvaltalaisista vastaajista suuri osa (77 %, n=23) perusteli vastauksiaan. Yhdysvalta-
laisten vastaajien avovastauksissa näkyi hyvin, että usealle vastaajalle kyse on ollut ensimmäi-
sestä tai ainakin yhdestä ensimmäisistä kauas matkustamisen ja toisessa maassa asumisen 
kokemuksista. Tästä syystä usea vastaaja koki kokemuksella olleen vaikutusta opiskelu- ja 
uravalintoihin vähintään siten, että kiinnostus kansainvälisyyttä ja muita maita ja kulttuureja 
kohtaan oli herännyt tai vahvistunut. Erään vastauksen perusteluissa esitettyjen näkemysten 
mukaan vaihto-ohjelma ”oli avannut osallistujan silmät” sille, millaisia mahdollisuuksia tule-
vaisuudessa voisi olla. Mainintoja suoristakin seurauksista esitettiin. Opiskeluvalintojen osalta 
mainittiin kansainvälisten asioiden opiskelu, diplomatia, monimuotoisuuteen liittyvät kurssit, 
kielitieteet ja kielien opiskelu. Lisäksi vaikutuksina mainittiin se, että vastaaja hakeutui opinto-
jensa aikana opiskelemaan Eurooppaan. Uravalintojen osalta vaikutukset eivät näyttäydy yhtä 
selvinä, vaikka tosin muutama koki, että esimerkiksi nykyinen työ vaikkapa kansainvälisten 
asioiden parissa on seurausta vaihto-ohjelmasta alkaneesta polusta ja liittyy myös sekä ohjel-
man virallisiin vierailuihin että isäntä perheen kanssa vietettyyn aikaan. 

Haastatteluissa korostuneen näkemyksen mukaan vaihto-ohjelmalla oli erityinen merki-
tys siinä, että henkilö havahtui ajattelemaan uusia ja erilaisia vaihtoehtoja suunnitellessaan 
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omaa tulevaisuuttaan. Mahdollisuuksien horisontti siis laajeni. Lisäksi yleinen kiinnostus 
muita maita ja kulttuureja ja myös matkustamista kohtaan vahvistui. 

Kokonaisuudessaan vaikutuksia opiskelu- ja uratavoitteisiin tunnistettiin hieman vähem-
män kuin suomalaisten vastaajien parissa, mikä selittynee jo esimerkiksi sillä, että pienestä 
maasta kotoisin olevan on todennäköisesti helpompi ajatella kansainvälisyyttä olennaisena 
osana omaa tulevaisuuttaan.

3 .2  Vaikutukset opintoihin ja työssä tarvittaviin taitoihin

Osallistuminen on molemmissa vastaajaryhmissä vaikuttanut erityisen paljon valmiuksiin 
toimia kansainvälisesti (94 % FI, 83 % USA). Lähes yhtä positiivisia arvioita annettiin taidoista, 
jotka ovat hyödyksi niin työelämässä ja opinnoissa kuin yhteiskunnallisissa tehtävissä. Johta-
juus on ollut ohjelman painopisteenä vuodesta 2016 lähtien osana Future Leaders -ohjelmaa. 
Tämä näkyy myös vastaajien arvioissa. Lähes kaikki niistä suomalaisista vastaajista, jotka 
arvioivat, etteivät olleet oppineet johtajuudesta lainkaan, olivat ennen vuotta 2016 osallistu-
neita. Sama päti suureen osaan niistä, jotka arvioivat oppineensa johtajuudesta vain vähän. 
Silti on huomionarvoista, että myös Young Ambassadors -ohjelmaan osallistuneissa oli 
paljon niitä, jotka kokivat oppineensa paljon myös johtajuudesta. Suomalaisilta osallistujilta 
kysyttiin erikseen kielitaidon kehittymisestä: valmius käyttää kieltä oli kehittynyt positiivi-
sesti lähes kaikilla (94 %).

KUVA 5 . SUOMALAISTEN VASTAAJIEN ARVIOT VAIHDON VAIKUTUKSISTA OPINNOISSA JA 
TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVIIN TIETOIHIN, TAITOIHIN JA VALMIUKSIIN .
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KUVA 6 . YHDYSVALTALAISTEN VASTAAJIEN ARVIOT VAIHDON VAIKUTUKSISTA 
OPINNOISSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVIIN TIETOIHIN, TAITOIHIN JA VALMIUKSIIN .

Vaikutukset opintoihin ja työelämässä tarvittaviin valmiuksiin 
suomalaisten osallistujien kertomana

Suomalaisista vastaajista kolme neljästä (74 %, n=50) kuvasi avovastauksissaan vaikutuksia 
opintoihin ja työelämässä tarvittaviin valmiuksiin. Vaikutukset kiinnittyivät useimmiten kieli-
taitoon ja rohkeuteen käyttää kieltä, vuorovaikutustaitoihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen 
sekä kulttuurintuntemukseen ja yhteiskunnallisen ymmärryksen kasvuun, jotka antavat 
vastausten perusteella edellytyksiä toimia myös kansainvälisesti. Monella nämä yhdistyivät 
samaan pakettiin, kuten alla olevat esimerkit havainnollistavat:

Kielitaito, ryhmätyöskentely, esiintymistaito, stressinsietokyky ja sopeutumiskyky. (2011)

Kielitaito, kansainvälinen vuorovaikutus. Asioiden kriittinen tarkastelu. Perspektiivin laajen-
taminen erilaisista työtehtävistä, aloista ja ihmisistä. (2014)

Useimmin mainittiin kielitaidon kehittyminen ja rohkeus käyttää kieltä, mikä nähdään eri-
tyisenä etuna työelämää silmällä pitäen. Usealla kielitaito on ollut erinomainen jo lähtiessä, 
mutta silti kielen käyttämisen on nähty kehittyneen merkittävästi. Kielitaitoon linkittyy 
usein myös vuorovaikutustaitojen kehittyminen, minkä mainitsi lähes yhtä moni vastaaja . 
Vuorovaikutustaitojen kehittymistä kuvattiin monisanaisemmin ja eri näkökulmista. Vastauk-
sissa nousee esiin taito tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä argumentaatiotaitojen 
ja kohteliaan kommunikoinnin kehittyminen sen lisäksi, että moni on ylipäänsä rohkaistunut 
sosiaaliseen kanssakäymiseen ja verkostoitumiseen. Osa on kiinnittänyt näitä taitoja suoraan 
työelämän taitoihin, kuten kansainväliseen projektityöskentelyyn. Kokonaisuuteen liittyy 
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myös ihmistuntemuksen lisääntyminen. Moni työelämässä tai opinnoissa hyödynnettävistä 
taidoista liittyy henkilökohtaiseen kehittymiseen, etenkin rohkeuteen toimia erilaisissa tilan-
teissa, vastuunkantoon ja itsenäistymiseen ja itsevarmuuden kasvuun.

Kesäohjelma heitti monessa mielessä itseni ulos omilta mukavuusalueiltani, joten tämän 
jälkeen en ole samalla tavalla jännittänyt toimimista kansainvälisessä ympäristössä. (2013)

Koen, että voin työelämässä käyttää esimerkiksi small talkia, josta tuli vaihdon aikana osa 
arkipäivääni. Myös kehittyneestä kielitaidosta on hyötyä sekä opiskeluissa että työelämässä. 
(2018)

Suurimpana kielitaidon kehitys ja kommunikointi uusien ihmisten kanssa uudessa ympäris-
tössä. Ne taidot tulevat olemaan erittäin tärkeitä itselleni tulevaisuudessa. (2019)

Taito tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa tunnistettiin myös työelämätaitona, jota pai-
notettiin niin kyselyn avovastauksissa kuin myös haastatteluissa. Nuoret ovat etenkin isäntä-
perheissä päässeet keskustelemaan kiperistäkin aiheista ja perustelemaan näkökulmiaan. 
Tämä on opettanut myös hyväksymään ja ymmärtämään eri tavalla ajattelevien näkökulmia. 
Etenkin haastatteluissa nuoret kertoivat myös omien argumentaatiotaitojensa kehittyneen. 

Ehdottomasti toimeen tuleminen sellaisten ihmisten kanssa, joiden maailmankatsomus ja 
mielipiteet eroavat voimakkaasti omistani. (2011)

Paljon omakohtaista kokemusta toisen valtion yhteiskunnasta ja kykyä asettua eri lähtökoh-
dista tulevien ihmisten asemaan ja ymmärtää heidän mielipiteitään. (2011)

Opin varmasti yhteistyötä sekä avoimuutta uusille asioille ja kokemuksille. Tällaiset koke-
mukset poistavat varmasti jokaiselta viimeisenkin pisaran ”epäluuloa” tai pelkoa sellaisia 
ulkomaita tai muita etnisyyksiä kohtaan, joita ei välttämättä Suomessa kohtaa. (2016)

Yhteiskunnallisten taitojen kehittymisen teemat kiinnittyivät osalla yhteiskunnan tai laajem-
min erilaisuuden ja kulttuurien ymmärtämiseen, osalla konkreettisemmin substanssiin, kuten 
ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen, ympäristölähtöiseen ajattelumalliin tai kestävään kehi-
tykseen ja näihin vaikuttamiseen. Johtajuustaidoista oli erikseen yksittäisiä mainintoja. 

Opin hyvän johtamisen perusteet sekä joitakin valmiuksia toimia kansainvälisesti. (2019)

Opin myös, miten asettua minulle luontevimpaan tapaan oman elämäni johtajan rooliin. 
Lisäksi ymmärrykseni ja arvostukseni eri kulttuureja kohtaan on ollut yksi suurimmista 
intohimoni kohteista vaihto-ohjelman jälkeen. (2017)

Johtajuus on näkynyt haastateltavien kertomana Future Leaders -ohjelmassa läpileik-
kaavana teemana, mutta sen ohjelmallinen osuus on vaihdellut eri vuosina jonkin verran. 
Yksi haastateltava nosti erityisen kiinnostavana esiin mahdollisuuden päästä lobbaamaan 
kongressiedustajaa osana vaihtoa. Nuorten tuli itse hoitaa prosessi alusta loppuun, mikä oli 
”tosi cool”.

Kulttuurintuntemus työelämätaitona: Amerikkalaisen kulttuurin tuntemuksesta on yksit-
täisille nuorille ollut suoraan hyötyä opinnoissa ja työelämässä Yhdysvalloissa. Useammin 



21SELVITYS YOUNG AMBASSADORS- JA FUTURE LEADERS -OHJELMIIN OSALLISTUMISEN VAIKUTUKSISTA

kulttuurintuntemuksen lisääntyminen on auttanut tiedostamaan kulttuurieroja ja edistänyt 
vuorovaikutustaitoja.  

Kielen ja kulttuurin merkitys ja vaikutus kommunikoinnissa, kielten ja kulttuurien moninai-
suuden arvostus ja paremmuusjärjestykseen laittamisen välttäminen. Nämä ovat ohjanneet 
minua kohti kielitietoista ja kulttuurisesti sensitiivistä opettajuutta. (2011)

Oikeastaan koen, etten oppinut kovinkaan paljoa tällaisia taitoja. Lähinnä tapasin ihmisiä eri 
kulttuureista ja taustoista, mikä on auttanut ymmärtämään muita ja itseäni sekä amerikka-
laista kulttuuria. Lisäksi Yhdysvalloissa eläminen antoi perspektiiviä suomalaiseen yhteis-
kuntaan. (2018)

Yhteistyötaitoja ja isojen yritysten ja yhdistysten työkulttuuria. (2018)

Vuonna 2011 ohjelmaan osallistuneen Henriettan haaveet ryhtyä lääkäriksi karisivat viimeistään 
siinä vaiheessa, kun kiinnostus lähteä Yhdysvaltoihin opiskelemaan vahvistui kesävaihdon jälkeen. 
Vaihto antoi inspiraatiota monella tavalla opintoihin ja urapolkuihin. Henrietta nostaa esiin kaksi 
urapolkuihin vaikuttanutta kantavaa teemaa: vaihto tarjosi kurkistuksen diplomaattielämään ja 
kansainväliseen poliittiseen kulttuuriin, minkä lisäksi vaihdon myötä kasvoi kiinnostus kieliin. Eten-
kin Washingtonin kansainvälisyys ja tutustuminen diplomaatteihin lähetystössä tekivät vaikutuksen. 
”Olin lukiossa opintoihin keskittynyt ja hiljainen luonteeltani, mutta vaihdon jälkeen tuli olo, että 
tällainenkin on mahdollista kenelle tahansa, kun tekee paljon töitä.” 

Henriettan tie vie tällä hetkellä diplomaattiuralle tai muihin kansainvälisiin tehtäviin, kuten konflik-
tinratkaisuun. Henrietta opiskelee Princetonissa kansainvälisiä suhteita ja keskittyy muun muassa 
Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan, voiman-, etenkin talouspakotteiden käyttöön ja niiden vaikutuksiin 
monimutkaisissa suhteissa. Henrietta koki, että vaihtokesän aikana rohkeus ja uteliaisuus käyttää 
kieltä kasvoivat merkittävästi. Nykyisin Henrietta hallitsee persian kieltä hyvin sekä arabian alkeet ja 
rohkenee käyttää kieliä estoitta. Vaihto opetti myös sen, miten raskasta on puhua muulla kuin äidin-
kielellä, ja syvensi ymmärrystä siitä, miten kieli vaikuttaa vuorovaikutukseen ja ongelmanratkaisu-
kykyyn. Tästä on epäilemättä etua myös mahdollisissa konfliktinratkaisutehtävissä tulevaisuudessa.

Vaikutukset opintoihin ja työelämässä tarvittaviin valmiuksiin 
yhdysvaltalaisten osallistujien kertomana

Yhdysvaltalaisista vastaajista 19 (63 %) perusteli vastauksiaan. Yhdysvaltalaisten vastaajien 
avovastauksissa korostuivat havainnot siitä, että vaihto-ohjelma lisäsi mukautumiskykyä, 
joustavuutta ja myös epämukavuuden sietokykyä. Valmiuksia toimia kansainvälisesti konkre-
tisoitiin esimerkeillä, joissa vastaaja tuli vaihdon myötä tietoisemmaksi – osin tiedostamatto-
mista – oletuksistaan ja uskomuksistaan. Ymmärrettävästi yhdysvaltalaisten vastauksissa ei 
esitetty kielitaidon kehittymistä koskevia huomioita – paitsi siltä osin, että vastaajista aika oli 
aivan liian lyhyt suomen oppimiseen.

Haastatteluissa korostettiin opiskelussa ja työelämässä hyödyllisenä taitona kykyä tunnistaa 
ja arvostaa erilaisia tapoja ajatella ja tehdä asioita. Tällä nähtiin olevan merkitystä riippu-
matta siitä, toimiiko henkilö kansainvälisessä tehtävässä. Erilaisten näkökulmien ja ajatusten 
ymmärtäminen vahvistui.
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Kyselyn tulokset ovat samansuuntaisesti positiivisia sekä suomalaisten että yhdysvalta-
laisten vastaajien osalta. Johtajuudesta oppimiseen liittyvä kysymys sai yhdysvaltalaisilta 
positiivisemman arvion. On vaikeaa suoraan päätellä, mistä tämä johtuu. Voi myös olla, että 
johtajuus on ymmärretty eri tavoin. Yhdysvaltalaisten haastatteluissa tuotiin tässä yhtey-
dessä esiin esimerkiksi mielipiteillä vaikuttamista, yleistä yhteiskunnallista aktivoitumista ja 
paikallisvaikuttamista.

3 .3  Vaikutukset henkilökohtaiseen kehittymiseen

Molemmat vastaajaryhmät ovat arvioineet henkilökohtaisten taitojen kehittyneen vaihdon 
aikana (kuvat 7 ja 8). Etenkin sosiaaliset taidot ja kyky toimia eri sosiaalisissa tilanteissa, 
itsetuntemus ja itseluottamus ottaa vastaan uusia haasteita ovat kehittyneet kyselyn vas-
taajilla merkittävästi. Paineensietokyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen ei ole nähty yhtä usein 
kehittyneen samassa määrin, mikä kuvaa myös haastatteluiden perusteella sitä, että nuoria 
ei ole niin sanotusti heitetty maailmalle kylmiltään, vaan heitä on valmennettu etukäteen ja 
vaihto on toteutettu turvallisissa puitteissa. 

KUVA 7 . SUOMALAISTEN VASTAAJIEN ARVIOT VAIHDON VAIKUTUKSISTA 
HENKILÖKOHTAISEEN KEHITTYMISEEN .
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KUVA 8 . YHDYSVALTALAISTEN VASTAAJIEN ARVIOT VAIHDON VAIKUTUKSISTA 
HENKILÖKOHTAISEEN KEHITTYMISEEN .

Vaikutukset henkilökohtaiseen kehittymiseen suomalaisten kertomana

Suomalaisista vastaajista 45 (66 %) perusteli avovastauksissa vaikutuksia henkilökohtaiseen 
kehittymiseensä. Useimmiten vastauksissa kuvattiin itsevarmuuden ja itseluottamuksen 
kasvuun liittyviä tekijöitä. Monet nuoret ovat päässeet ensimmäistä kertaa kokeilemaan 
siipiään ilman omaa perhettä ja tukiverkkoa. Moni osallistuja on saanut oivalluksen siitä, että 
hän pärjää yksin maailmalla. Nuoret ovat usein saaneet toimia ja liikkua varsin itsenäisesti ja 
hoitaa asioitaan itse. Monelle on ollut henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmasta keskeistä 
se, että matkan aikana on ollut mahdollista tutustua paremmin itseensä ja omaan tapaansa 
reagoida muutoksiin. Haastatteluissa myös korostettiin sitä, kuinka aiemmin sisäänpäin 
kääntynyt tai ujo nuori on muuttunut vaihdon myötä ulospäin suuntautuneemmaksi ja avoi-
memmaksi. Vaihto on ollut monelle jännittävä paikka, ja epämukavuusalueella käyminen ja 
siellä pärjääminen on lisännyt uskoa omiin kykyihin. 

Sosiaaliset taitoni kehittyivät ja opin erityisesti kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta. Opin 
paljon myös itsestäni. (2011)

Kun uskaltaa tehdä jotakin vähän jännittävää/pelottavaa, voi saavuttaa todella hienoja 
asioita. (2014)

Opin miten kaikesta kannattaa puhua ja tarttua kaikkiin haasteisiin, koska niistä asioista saa 
eniten irti! (2019)
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Vaihto tuli itselleni hyvään ajankohtaan ja antoi tauon omasta elämästäni Suomessa, mikä 
antoi rauhan arvioida sen hetkistä elämäntilannettani. Sanoisin, että sillä oli iso merkitys 
identiteettini kehittymiseen, sillä sain olla itsenäisesti ja hakea vastauksia uudelta pohjalta 
paikassa, jossa minua ei tunnettu vanhastaan. (2019)

Koen saaneeni paljon itsevarmuutta ohjelman kautta. Olen aina ollut melko itsekriittinen 
omista onnistumisistani, mutta valinta yap-ohjelmaan n. 300 hakijan joukosta kohotti itse-
tuntoani ja rohkaisi minua myös olemaan ylpeä omista saavutuksistani. Toinen asia, jonka 
koen oppineeni, on se, kuinka selvitä haastavista sosiaalisista tilanteista. Ohjelmaan kuului 
vierailuja suurlähetystöissä Suomessa ja USAssa sekä tapaamisia monien eri korkea- 
arvoisten ihmisten kanssa, ja nämä tilanteet opettivat minulle paljon paineensietokykyä ja 
sanavalmiuden tärkeyttä. (vastaaja ei kertonut osallistumisvuottaan)

Kyky tutustua ihmisiin, verkostoitua ja löytää uusia ystäviä on ollut monelle tärkeä oivallus, 
samoin erilaisten ihmisten kanssa toimiminen ja toimeen tuleminen. 

Itsekriittisyyden väheneminen, usko omaan tekemiseen sekä rohkeus ilmaista oma mieli-
pide kasvoivat, omien arvojen vahvistuminen ja selkeytyminen, ongelmanratkaisutaidon ja 
vastuunkannon kasvu. (2016)

Kesävaihto oli kuin henkireikä pieneltä paikkakunnalta tulevalle, ja se auttoi ymmärtämään 
omaa riittävyyttä ja sitä, kuinka kavereiden puute ja muu ei välttämättä ole ainoastaan omaa 
syytä. Tajusin, että oman tyylisiä ihmisiä löytyy muualta, kunhan vain uskaltaa etsiä ja lähteä 
muualle. Tämä onkin jatko-opinnoissa jo toteutunut, mutta lukion toisella sitä todella tarvit-
sin. (2016)

Taito uskaltaa olla väärässä ja tehdä virheitä ovat olleet itselleni melko vaikeita asioita, 
mutta matkan jälkeen ne ovat vahvistuneet hurjasti. (2019)

Yksittäiset nuoret ovat tunnistaneet henkilökohtaiseen kehittymiseensä vaikuttaneen yhdys-
valtalainen kulttuuri oman elämän vastuun kantamisesta ja isäntäperheen yrittäjähenkisyys.

Vaikutukset elintapoihin ovat konkretisoituneet useimmiten isäntäperheen kanssa arki-
sessa kanssakäymisessä, mutta nekin ovat olleet hyvin perhekohtaisia. Yhdessä perheessä 
on syöty erittäin terveellisesti, ja nuori on oppinut terveellisiä elintapoja. Toisessa perheessä 
taas ruoka on ollut sokeri- ja rasvapitoisempaa, jolloin arvostus kotimaiseen ruokakulttuu-
riin on myös lisääntynyt. Etenkin haastatteluissa nuoret nostivat usein esiin isäntäperheiden 
sitoutumisen yhteisiin ruoka-aikoihin, jotka olivat tärkeä osa päivää ja usein myös keskeisiä 
keskustelupaikkoja. 

Moni etenkin Young Ambassadors -ohjelmaan osallistunut vastaaja nosti esiin henkilökohtai-
sen kehittymisen näkökulmasta kasvaneen kiinnostuksen kestävään kehitykseen, luonnon-
suojeluun, ympäristötietoisuuteen ja näkemykseen siitä, että omilla toimilla on merkitystä.

Suurin vaikutus omaan elämääni on tullut ympäristötietoisuuteni kasvusta. Puhuimme usein 
ympäristöasioista isäntäperheeni kanssa. He olivat erittäin ympäristötietoisia ja kannusti-
vat minua tekemään oman osani maapallon eteen muun muassa elintavoillani ja kotimaan 
politiikkaan vaikuttamalla. Vaihdon aikana opin todella arvostamaan Suomen sosiaalista 
valtiomallia, jossa vastuu sosiaaliturvasta tulee valtion tasolta eikä yksityisten ihmisten ja 
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yritysten suunnalta. Opin myös olemaan entistä empaattisempi kanssaihmisiä kohtaan, 
koska me kaikki tulemme hyvin erilaisista taustoista, ja niiden ymmärtäminen on vitaalia 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jottei loukkaa toisen tunteita vahingossa. (2017)

Vuonna 2019 ohjelmaan osallistunut Sabahsaad oli yhdeksännellä luokalla, kun opettaja kertoi 
Future Leaders -ohjelmasta. Innostusta piti pidätellä vuoden, ennen kuin hän pystyi hakemaan ohjel-
maan iän puolesta. Ohjelman kesto ja teema istuivat täydellisesti hänen toiveisiinsa. Itse hakuprosessi 
oli opettavainen, sillä lukiossa ei varsinaisesti ollut päässyt harjoittelemaan hakemuksen tekoa, mikä 
tulisi vastaan haettaessa esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Isoon-Britanniaan opiskelemaan. 

Lähtötunnelmia Sabahsaad muistelee odottaviksi: ”En yhtään osannut ennustaa, mitä on tulossa. 
Halusin uusia kavereita ja tutustua paikallisiin. Vaikka olen matkustellut, on ihan erilaista asua 
paikallisten kanssa.” Kesävaihdon teemana johtajuus näkyi Sabahsaadin mukaan ohjelmassa läpi-
leikkaavasti, mutta keskeistä oli itse keskustella ja reflektoida kuulemaansa. Kaikki vierailupaikat 
olivat johtajien ympärillä. Muun muassa Word Bankin työntekijöiden kanssa pääsi lounaalla keskus-
telemaan henkilökohtaisesti: paikka jätti lähtemättömän vaikutuksen – samalla löytyi tuleva unelma-
työpaikka!

Sabahsaad kokee, että jälkikäteen arvioituna matkalla vaikuttavinta oli tavata erilaisia ihmisiä, 
havainnoida erilaisia asioita ja päästä keskustelemaan isäntäperheen kanssa. Isäntäperheestä ja 
etenkin siskosta on tullut kiinteä osa Sabahsaadin elämää matkan jälkeen. Hyppy monokulttuuri-
sesta Suomesta aidosti monimuotoiseen ympäristöön on tukenut myös itsetuntemuksen kehitty-
mistä. Suomessa olen kokenut itseni erilaiseksi. ”Yhdysvalloissa oli normaalia olla erilainen. Ensim-
mäistä kertaa koin sen, ja tunsin itseni hyväksytyksi. Tuntui, kuin olisin ollut kotona. Matkan jälkeen 
Sabahsaad kertoo ylläpitävänsä aktiivista keskustelua yhteiskunnallisista kysymyksistä.”

Vaikutukset henkilökohtaiseen kehittymiseen yhdysvaltalaisten 
osallistujien kertomana

Yhdysvaltalaisista vastaajista 19 (63 %) tarkensi avovastauksissaan vaikutuksia henkilökoh-
taiseen kehittymiseensä. Myös yhdysvaltalaisten vastaajien avovastauksissa esitettiin osin 
samankaltaisia havaintoja kuin kysyttäessä opiskelussa tai työelämässä tarvittavia tietoja, 
taitoja ja valmiuksia.

Vastaajat nostivat suomalaisten osallistujien tapaan esiin positiivisia kokemuksia siitä, että 
he huomasivat pärjäävänsä erilaisessa ja vieraassa ympäristössä. Lisäksi esitettiin havain-
toja itsenäistymisestä, itseluottamuksen kasvusta, vuorovaikutustaitojen paranemisesta ja 
ylipäätään uskalluksesta kertoa oma mielipide asioihin. Avovastauksissa mainittiin konk-
reettisempiakin taitoja, kuten vaikkapa ruuanlaitto, terveelliset elämäntavat ja liikunta sekä 
kierrättäminen ja ympäristötietoinen kuluttaminen, jotka näkyivät esimerkiksi siinä, miten 
isäntäperheessä käytettiin vettä suihkussa käytäessä. Avovastausten joukossa oli myös joi-
tain kommentteja ongelmista isäntäperheiden kanssa. Näiden yhteydessä henkilökohtaisena 
kehittymisenä nähtiin epäselvien tilanteiden tai ongelmien ratkaiseminen, stressin sietämi-
nen ja tarvittaessa avun pyytäminen muilta.

Haastatteluissa korostettiin erityisesti pärjäämistä ”maailman toisella puolella” ilman, että 
joku ”pitää koko ajan kädestä kiinni”. Yksi haastateltava mainitsi myös sen, että vaihdossa 
oleminen opetti medialukutaitoa, sillä hän keskusteli paljon ajankohtaisista tapahtumista 
ja suomalaisen median tavasta kertoa samoista asioista. Haastatteluissa henkilökohtaista 
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kehittymistä tarkasteltiin myös sitä kautta, että henkilöt eivät kokeneet olleensa aina erityi-
sen aktiivisia tai tavoitteellisia, kaikessa onnistuvia ”superihmisiä”. Tästä syystä he pitivätkin 
saamaansa kokemusta erityisen merkityksellisenä ja käänteentekevänä – ”minäkin pystyn ja 
pärjään”. Usea haastateltu piti tärkeänä, että vaihto-ohjelman kaltaisia mahdollisuuksia tar-
jotaan niille, joilla ei muutoin olisi taloudellisia edellytyksiä vastaaviin kokemuksiin. Moni oli 
suositellut ohjelmaa tutuilleen, ja osa oli pitänyt kokemuksistaan esitelmiä koulussa ja autta-
nut muita hakemaan ohjelmaan seuraavana vuonna.

3 .4  Vaihdon vaikutukset osallistujien maailmankuvaan, 
ennakkoluuloihin, asenteisiin ja yhteiskunnalliseen 
ymmärrykseen

3 .4 .1  Vaikutukset maailmankuvaan, ennakkoluuloihin ja 
yhteiskunnalliseen ymmärrykseen

Molemmat vastaajaryhmät ovat kokeneet, että vaihto on myötävaikuttanut maailmankuvan 
laajenemiseen (kuvat 9 ja 10). Suomalaisten ennakkoluulot Yhdysvaltoja kohtaan ovat myös 
selkeästi vähentyneet, kun taas monella yhdysvaltalaisella vaikutus ei ole ollut yhtä selkeä. 
Tähän on avovastausten perusteella vaikuttanut se, ettei amerikkalaisosallistujilla ole ollut 
vastaavanlaisesti ennakkotietoa Suomesta eikä siten myöskään ennakkoluuloja maata koh-
taan. Osallistuminen on usein myötävaikuttanut myös läheisten mielikuviin vaihtomaasta. 
Lähes kaikki vastaajat ovat tunnistaneet, että ohjelmaan osallistuttuaan nuori ymmärtää 
paremmin kulttuurillisten tekijöiden vaikutuksia, vaihtomaan yhteiskunnallisia rakenteita ja 
ihmisten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. 

KUVA 9 . SUOMALAISTEN VASTAAJIEN ARVIOT VAIHDON VAIKUTUKSISTA 
MAAILMANKUVAAN JA YHTEISKUNNALLISTEN RAKENTEIDEN YMMÄRTÄMISEEN .
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KUVA 10 . YHDYSVALTALAISTEN VASTAAJIEN ARVIOT VAIHDON VAIKUTUKSISTA 
MAAILMANKUVAAN JA YHTEISKUNNALLISTEN RAKENTEIDEN YMMÄRTÄMISEEN .

Vaikutukset maailmankuvaan ja yhteiskunnallisten rakenteiden 
ymmärtämiseen suomalaisten sanoittamana

Suomalaisista vastaajista 20 (29 %) tarkensi arvioitaan avovastauksissa. Osa vastaajista 
kertoi, että heidän ennakkoluulonsa Yhdysvaltoja kohtaan ovat vähentyneet vaihto-ohjelman 
aikana. Ennakkoluulojen vähentyminen on yhteydessä henkilökohtaisen maailmankatsomuk-
sen laajentumiseen, josta moni nuori raportoi vastauksessaan. Suuri osa vastaajista kertoi, 
että vaihdon myötä kiinnostus sekä Yhdysvaltojen että kotimaan politiikkaan on kasvanut ja 
että yhteiskunnallisten rakenteiden erilaisuuden tunnistaminen on kiinnittänyt monen vas-
taajan huomion. Vastaajien mukaan myös kiinnostus ympäristöasioihin ja omien vaikuttamis-
mahdollisuuksien hahmottaminen ovat lisääntyneet vaihto-ohjelman myötä. Näitä vaikutuk-
sia avataan seuraavaksi tarkemmin.

Ennakkoluulojen vähentyminen: Enemmistö vastaajista kertoi, että heillä oli ollut tie-
tynlaisia ennakkoluuloja Yhdysvaltoja kohtaan ennen osallistumistaan vaihto-ohjelmaan. 
Ennakkoluuloja oli muodostunut aikaisemmin nähdyistä elokuvista ja tv-sarjoista. Vaihdon 
myötä nämä ennakkoluulot ovat vähentyneet ja ymmärrys yhdysvaltalaista monimuotoista 
kulttuuria kohtaan on kehittynyt. Vastaajien mukaan maailmankatsomuksen laajentumista 
ja parempaa ymmärrystä Yhdysvalloista on edistänyt paikallisten ihmisten luona asuminen: 
tätä kautta on saatu kosketuspinta normaaliin arkeen. Parhaimmillaan tutuiksi ovat tulleet 
myös isäntäperheen sukulaiset, jotka ovat voineet edustaa hyvinkin erilaista arvomaailmaa. 
Haastatellut nuoret kertoivat käyneensä mielenkiintoisia ruokapöytäkeskusteluja esimer-
kiksi siitä, onko Suomi sosialistinen maa, ja päässeensä argumentoimaan hankalistakin 
asioista. Vastaajien mukaan oman ymmärryksen ja tietoisuuden kehittyminen paikallisesta 
kulttuurista on mahdollistanut myös sen, että nuoret ovat voineet vaikuttaa oman lähipiirinsä 
käsityksiin ja mielikuviin Yhdysvalloista. 
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Amerikkalaisuus on hyvin monimuotoinen käsite. Sitä on hankala ymmärtää, ennen kuin 
näkee sekä ajatusmaailmaltaan ja toiminnaltaan stereotyyppisiä amerikkalaisia että täysin 
päinvastaisia. (2013)

Haluan nostaa esiin sen, kuinka hyvin ohjelma auttoi minua ymmärtämään kulttuurillisten 
tekijöiden vaikutuksia yksilöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. (2018)

Oman maailmankuvan laajentuminen sekä ennakkoluulojen vähentyminen ovat merkittäviä 
myötävaikutuksia vaihdosta. Yhteiskunnalliset vaikuttamismahdollisuudet jäivät hieman 
vähemmälle, mutta olisin toivonut, että niitä olisi käsitelty enemmän. (2019)

Kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisten rakenteiden monimuotoisuuteen: Vaikka 
yhteiskunnallinen aktiivisuus on ollut jo ohjelmaan pääsyn kriteerinä, merkittävä osa vastaa-
jista koki kiinnostuneensa Yhdysvaltojen politiikasta lisää vaihdon myötä. Kiinnostusta poli-
tiikkaan lisäsivät erityisesti vaihdon aikana järjestetyt vierailut erilaisiin järjestöihin ja hal-
lintoelimiin. Useat vastaajat raportoivat, että heidän vaihdon aikaiset isäntäperheensä ovat 
auttaneet heitä ymmärtämään yhteiskunnallisten rakenteiden monimuotoisuutta ja poliit-
tisen päätöksenteon rakentumista. Osa vastaajista kokee, että vaihto-ohjelmassa kerätyt 
kokemukset ovat herättäneet heissä entistä kokonaisvaltaisemman kiinnostuksen asioihin ja 
antaneet heille rohkeutta hakeutua yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja politiikan pariin. 

Yhdysvaltain poliittinen rakenne avautui nuorelle ihmiselle aivan uudella tavalla vaihdon 
aikana, ja oli hienoa päästä käymään Washington DC:ssä suurlähetystössä ja monumenteilla. 
Host-perhe auttoi ymmärtämään monia mutkikkaita asioita Yhdysvaltain politiikassa. (2015)
Alun perin vanhempani eivät uskaltaneet antaa minun lähteä vaihtoon, mutta stipendi 
vakuutti heidät. -- Ohjelma herätti minussa kiinnostuksen ja tarpeen seurata yhteiskunnal-
lisia asioita, kotimaassa ja kansainvälisesti. Ohjelma yksin ei vienyt minua sinne, mihin olen 
nyt päässyt, mutta se sytytti vahvan kipinän, minkä jälkeen mahdollisuus toisensa perään on 
vienyt minua eteenpäin. (2015)

Ohjelma auttoi minua ymmärtämään, miten kulttuuri ja yhteiskunta vaikuttavat hyvin laa-
jasti ihmisten mielenlaatuun ja asenteisiin. Tärkeimpien oivallusteni koen liittyvän kahteen 
asiaan: millaisia eroja menestymiseen suhtautumisessa on maiden välillä ja miten vastuu 
jakautuu aivan eri tavalla yksilön ja yhteiskunnan välillä. (2018)

 
Kaikki politiikkaa ja yhteiskunnallisia rakenteita käsittelevät vastaukset eivät kuitenkaan 
olleet yhtä positiivisia. Osa vastaajista kertoi huomanneensa vaihdon aikana, millaisia epä-
kohtia rakenteissa on. 

Yhteiskunnallisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyminen kohdentui monella – eten-
kin YAP-ohjelmaan osallistujalla – ympäristöasioihin. Ympäristötietoisuuden lisääntymisen 
ansiosta moni vastaaja raportoi motivoituneensa tekemään ympäristöystävällisempiä valin-
toja ja kiinnittävänsä enemmän huomiota siihen, miten laajasti ihminen pystyy itse vaikutta-
maan asioihin. Pienilläkin asioilla on kokonaiskuvassa merkitystä.

Monet ympäristöön ja Yhdysvaltoihin liittyvät asiat jäivät hyvin mieleen ja motivoivat perehty-
mään asioihin lisää myöhemminkin. (2014)
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Vaikutukset maailmankuvaan ja yhteiskunnallisten rakenteiden 
ymmärtämiseen yhdysvaltalaisten sanoittamana

Yhdysvaltalaisista vastaajista 9 (30 %) perusteli vastauksiaan. Yhdysvaltalaisten vastaajien 
avovastauksissa näkyy hyvin, ettei useallakaan juuri ollut tietoja Suomesta ennen vaihtoa. 
Näin ollen näillä vastaajilla ei myöskään ollut ennakkoluuloja, joita ohjelma olisi vähentänyt 
tai vahvistanut. Muutaman vastaajan mukaan Suomessa vietetty aika auttoi ymmärtämään, 
että elämisen perusasiat ovat samankaltaisia kuin kotona ja että todellisuus on aina moninai-
sempi kuin yleistykset Suomesta maana tai kaikista suomalaisista ihmisinä. Yhdessä avovas-
tauksessa mainittiin myös, että henkilö oppi isäntäperheensä kautta suomenruotsalaisuu-
desta, mutta että siitä olisi ollut hyvä tietää enemmän etukäteen. 

Haastatteluissa vahvistui näkemys siitä, että nuorilla oli ennen osallistumistaan ollut eri-
laisia käsityksiä ennemminkin Pohjoismaista tai Euroopasta, ei niinkään suoranaisesti Suo-
mesta. Politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet henkilöt katsoivat nähneensä 
kiinnostavan vilauksen ”pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa”, johon liittyvillä terveyden-
huollon ja koulutuksen maksuttomuudella, korkeammalla verotuksella, pienemmillä tulo- ja 
varallisuuseroilla ja sukupuolten välisellä tasa-arvolla on oma paikkansa myös yhteiskun-
nallisessa keskustelussa Yhdysvalloissa. Yhteiskunnallisten rakenteiden erilaisuus oli joh-
tanut kiinnostaviin keskusteluihin ja myös uusiin tapoihin tarkastella oman maan rakenteita. 
Haastatteluissa nousi havaintona esiin myös se, ettei Suomikaan näyttäytynyt ”onnelalta”, 
jossa kaikki yhteiskunnalliset ongelmat olisi ratkaistu. Yksi haastateltava oli tiennyt etukä-
teen Suomen pärjänneen kansainvälisissä onnellisuutta mittaavissa tutkimuksissa. Hän oli 
Suomessa ollessaan kysynyt tapaamiensa ihmisten mielipidettä tutkimuksen tuloksista. 
Kaikki olivat kieltäneet tutkimustuloksen paikkansapitävyyden! Muutamien vastaajien osalta 
ennakkoluulot keskittyivät lähinnä käytännön asioihin, kuten siihen, millaista ruokaa Suo-
messa syödään. Jotkut asiat jäivät ratkaisematta, kuten esimerkiksi se, syötiinkö suomalai-
sia lettuja vai ruotsalaisia pannukakkuja.

3 .4 .2  Vaikutukset asenteisiin ja mielikuviin

Vaikutuksia asenteisiin ja mielikuviin selvitettiin kysymyspatteristolla, jossa kysyttiin tarkem-
min sitä, kuinka vaihto on vaikuttanut niin oman maan kuin vaihtomaan kulttuurin ja yhteis-
kunnan tuntemukseen ja arvostukseen. Lisäksi selvitettiin vaihdon laajempia vaikutuksia eri 
kulttuurien ja niiden mukaisten normien tarkasteluun. Arviot vaikutuksista ovat molemmilla 
vastaajaryhmillä erittäin positiivisia.

Kaikilla niin suomalaisilla kuin yhdysvaltalaisilla vastaajilla vaihto on selkeästi laajentanut 
tietämystä etenkin vaihtomaan kulttuurista. Suuri osa on arvioinut, että samalla on laajen-
tunut käsitys myös oman maan kulttuurista ja yhteiskunnasta. Vaihto on selkeästi auttanut 
suhtautumaan avoimesti eri kulttuureihin ja tarkkailemaan kriittisesti eri kulttuurien nor-
meja ja tapoja toimia. (Kuvat 11 ja 12.)
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KUVA 11 . SUOMALAISTEN VASTAAJIEN ARVIOT VAIHDON VAIKUTUKSISTA ASENTEISIIN 
JA MIELIKUVIIN .

KUVA 12 . YHDYSVALTALAISTEN VASTAAJIEN ARVIOT VAIHDON VAIKUTUKSISTA 
ASENTEISIIN JA MIELIKUVIIN .

Vaikutukset asenteisiin ja mielikuviin suomalaisten sanoittamana

Suomalaisista vastaajista 36 (53 %) arvioi avovastauksissa tarkemmin kesävaihto-ohjelman 
vaikutuksia omiin mielikuviinsa ja asenteisiinsa. Vastauksissa korostuivat Yhdysvaltojen 
ja Suomen välisten kulttuurierojen havainnointi ja toimintatapojen vertailu. Vastauksissa 
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käsiteltiin sekä positiivisia että negatiivisia huomioita muun muassa kulttuurieroista, sosio-
ekonomisista asioista ja omien käsitysten muuttumisesta. Ohjelma on avartanut ja moni-
puolistanut käsitystä Yhdysvalloista ja sen kansalaisista, ja myös kulttuurierojen ymmärrys 
on vahvistunut. Hyvin monelle vaihto on tuonut perspektiiviä seurata ja avata Yhdysvaltojen 
yhteiskunnan ilmiöitä ja ajankohtaisia asioita. Jotkut asenteet ja mielikuvat vahvistuivat, kun 
taas samaan aikaan monet ennakko-oletukset katosivat.

On vaikea sanoa, millä lailla ajattelisin asioista tällä hetkellä, jos en olisi osallistunut tähän 
vaihtoon. Olin kuitenkin jo ennen vaihtoa kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, joten luul-
tavasti olisin silti suuntaamassa kansainväliselle uralle. En kuitenkaan välttämättä tietäisi 
näin paljoa juuri Yhdysvalloista ja maan kulttuuriin liittyvistä asioista, jollen olisi kokenut 
juuri tätä kesäohjelmaa ja siihen liittyvää alumnitoimintaa. (2012)

Yhdysvaltojen monimuotoisen kokonaisuuden hahmottaminen: Suurin osa vastaajista 
kertoi kulttuurieroihin liittyvistä kokemuksistaan tai havainnoistaan ja pohti niitä yhteiskun-
nallisessa kontekstissa. Vastauksissa vertailtiin melko paljon Yhdysvaltojen kulttuuritapoja 
suomalaiseen kulttuuriin. Useat vastaajat kertoivat, että vaihdon tuoma kokemus auttoi 
ymmärtämään yhdysvaltalaista kulttuuria paremmin ja että aikaisemmin oudoksutut asiat 
ovatkin osoittautuneet järkeenkäyviksi. Moni vastaaja myös koki, että arvostus Suomea koh-
taan kasvoi erilaisten epäkohtien havainnoinnin myötä. Mainittakoon myös, että osalle nuo-
rista tämä oli ainutlaatuinen mahdollisuus tavata myös eri puolilta Suomea tulevia nuoria, 
mikä lisäsi Suomi-tuntemusta. 

Moni haastateltava korosti erityisesti sitä, että matkan jälkeen ymmärrys Yhdysvaltojen 
monimuotoisuudesta on kasvanut. Televisiosta välittynyt kuva osoittautui hyvin yksipuo-
liseksi monen mielestä. Ennen kaikkea ohjelma avarsi ja monipuolisti käsitystä Yhdys-
valloista ja amerikkalaisista ja auttoi ymmärtämään kulttuurieroja. Kyselyssä ja etenkin 
haastatteluissa nousivat vahvasti esiin yhdysvaltalaisten sosiaalisten taitojen arvostus, 
ystävällisyys ja mentaliteetti, joista tulisi voida ottaa oppia myös Suomessa. Toisaalta myös 
poliittinen jakautuneisuus tuli konkreettisesti esille. Tämä konkretisoitui yhden haasta-
teltavan perheessä, jossa puolisot edustivat eri poliittisia kantoja – mikä mahdollisti myös 
hedelmälliset keskustelut. 

Ennakkoluulojen karisemista avaa hyvin myös seuraava sitaatti:

Kesäohjelma auttoi minua paremmin ymmärtämään, miten monitahoinen ja kontrastinen 
yhteiskunta USA on. Toisaalta myös moni ennakkoluulo amerikkalaisia kohtaan karisi pois 
(esim. että amerikkalaiset olisivat luonteeltaan hyvin itsekkäitä, eivät välittäisi ympäristöstä 
yms.). Oli toisaalta myös hienoa nähdä, että ohjelman aikana myös Suomea ja suomalai-
suutta kohtaan tuntemani ylpeys kasvoi. Sanoisinkin, että Young Ambassadors -ohjelma 
lisäsi arvostustani eri kulttuureja kohtaan mutta myös omia juuriani kohtaan. (2013)

Usea vastaaja pohti sosioekonomisten taustojen ja oikeudenmukaisuuden kokemuksia:

Oivalsin, että monet asiat ovat Suomessa paremmin. En enää pidä Yhdysvaltoja niin edistyk-
sellisenä valtiona kuin aikaisemmin, erityisesti sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. (2013)

Ohjelma teki Yhdysvalloista minulle henk. koht. läheisen maan, jonka uutisia seuraan tar-
kasti ja jonka ongelmat ovat minulle läheisiä. Koen, että ohjelma oli myös laittamassa alulle 
ymmärrykseni siitä, että vaikka Yhdysvallat on suurvalta ja talousmahti, tavallisella ihmi-
sellä asiat eivät ole niin hyvin kuin muissa länsimaissa. (2011)
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Joitain asenteita ja mielikuvia vahvisti, toisaalta samalla sai ymmärryksen, kuinka kulttuuri 
ilmenee eri tavoin ihan perheen sisälläkin ja yksilöissä. Toisaalta jotkin ennakkoasenteet 
katosivat. Kun on kasvanut kuullen, että Suomi on maailman paras maa, teki hyvää nähdä, 
mitä voisimme Yhdysvalloilta oppia ja mikä heidän kulttuurissaan on ehkä toimivampaa. 
Oli myös hyvä huomata, ettei kulttuurisia piirteitä voi niin mustavalkoisesti arvottaa hyviin 
ja huonoihin, vaan subjektiivisen näkökulman sijaan voi pyrkiä arvostamaan eri kulttuurien 
rikkauksia. (2016)

Young Ambassadors -ohjelman erityisteeman myötä ympäristöasioiden tiedostaminen ja 
ympäristöön liittyvät edistykselliset teknologiset ratkaisut nousivat esiin niin haastatteluissa 
kuin kyselyn vastauksissakin:

Minulla ei mielestäni ollut Yhdysvaltoja kohtaan varsinaisia ennakkoluuloja, mutta ei minulla 
ollut maasta paljon tietoakaan. Ohjelman kautta sain ensi kertaa jonkinlaisen kokonaiskä-
sityksen Yhdysvalloista yhteiskuntana. Aiempi tietoni liittyi enemmän Yhdysvaltain asemaan 
kansainvälisessä politiikassa. Siihenkin sain paljon lisää informaatiota vaihto-ohjelman 
myötä. En myöskään ollut lainkaan selvillä Yhdysvalloissa tapahtuvista kestävän kehityksen 
projekteista, ja minusta oli oikein mielenkiintoista tutustua niihin. Vaihto-ohjelma muokkasi 
kuvaani Yhdysvalloista ympäristöystävällisemmäksi. (2014)

Vaikutukset asenteisiin ja mielikuviin yhdysvaltalaisten sanoittamana

Yhdysvaltalaisista vastaajista 12 (40 %) perusteli vastauksiaan. Yhdysvaltalaisten vastaajien 
avovastauksissa korostui, että kokemus auttoi monia tarkastelemaan sekä Suomea että 
kotimaataan uudella tavalla. Monelle Suomen kulttuurinen homogeenisuus ja yhtenäiskult-
tuuriin kuuluvat, lähes kaikkia yhdistävät asiat (esim. kesämökki, sauna ja ruisleipä) olivat 
osalle vastaajista yllätys ja antoivat uuden näkökulman monimuotoisuuden tunnistamiseen 
kotimaassa. Suoraan Suomea koskevien kommenttien lisäksi vastaajat tunnistivat ylipäänsä 
saaneensa avarampia näkökulmia kansainvälisyyteen ja muihin maihin ja kulttuureihin.

Haastatteluissa tuotiin esiin, että osallistumisen mukana tullut rooli koko maata edustavana 
kansalaisena oli osin yllättävä, mutta monelle mieluinen. Yhdysvaltoihin nähtiin liittyvän 
paljon mielikuvia, stereotypioita, harhaluuloja ja yleistyksiä sekä populaarikulttuurin että 
päivittäisen uutisoinnin johdosta, joten keskusteluja syntyi monesta asiasta, kunhan ensin oli 
tutustuttu puolin ja toisin. Niin avovastauksissa kuin haastatteluissakin oli useita mainintoja 
yhteydenpidosta isäntäperheiden ja vastaajien välillä. Useat olivat tavanneet montakin kertaa 
joko Suomessa, Yhdysvalloissa tai jossain muualla. Tämä yhteydenpito on edelleen syven-
tänyt molemminpuolista ymmärrystä. Maiden väliset sillat ovat siis vahvistuneet. Monelle 
hakeminen Suomeen oli nopea ”päähänpisto”, joka kumpusi enemmänkin halusta lähteä 
ylipäätään ulkomaille kuin erityisesti Suomeen. Yksi haastateltava mainitsi jo unohtaneensa 
koko hakemuksen, kunnes järkytyksekseen olikin saanut myönteisen vastauksen. Koke-
mukset Suomesta olivat voittopuolisesti erittäin positiivisia. Nuorten ihmisten näkökulmasta 
puutteena mainitaan se, että vastaajilla ei ollut mahdollisuuksia osallistua suomalaisen 
koulun arkeen. Virallisempaa ohjelmaa vierailuineen pidettiin yleisesti ottaen hyvänä. Haas-
tatteluissa kehuja saivat myös ”korkeissa asemissa” olleet helposti lähestyttävät henkilöt. 
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4  LOPUKSI 

Tämän selvityksen tekovaiheessa kesävaihto-ohjelma on ollut käynnissä jo 10 vuotta ja 
kesävaihtoja on toteutettu yhdeksänä kesänä. Ohjelmien tavoitteena on ollut tukea aktiivista 
kansalaisuutta. Lisäksi ohjelman ensimmäisessä vaiheessa (2010–2015) tavoitteena oli tukea 
nuorten ympäristötietoisuutta ja toisessa vaiheessa (2016–) ymmärrystä johtajuudesta. Laa-
jempana tavoitteena on ollut lisätä maiden välistä keskinäistä ymmärrystä, ensikäden tietoa 
Yhdysvalloista ja Suomesta, ja siten myös edesauttaa positiivista maakuvaa molemminpuoli-
sesti. 

Nuorten kertoman mukaan ohjelma on saavuttanut hyvin tavoitteensa. Tulokset ovat kaut-
taaltaan erittäin positiivisia. Ohjelmaan osallistuneet nuoret ovat kertoneet kokemuksistaan 
omassa lähipiirissään ja kouluissaan – omien sanojensa mukaan joskus jopa kuulijoiden 
sietorajaa hipoen. Nuoret ovat herkässä iässä hypänneet osin tuntemattomaan ja vieraaseen 
ympäristöön ja perheeseen, mutta kuitenkin turvallisesti saatettuina. Tämä heijastuu siihen, 
että kyselyn mukaan nuorten paineensietokyky ei ole ollut merkittävästi koetuksella. Haas-
tatteluiden perusteella mieleenpainuvimpia hetkiä ovat monelle olleet syvälliset keskustelut 
isäntäperheen kanssa esimerkiksi yhteisillä illallisilla. Ne ovat olleet opettavaisia niin yhteis-
kunnallisen valveutumisen, maailmankatsomuksen avartumisen kuin myös vuorovaikutus-
taitojen kehittymisen kannalta. 

Kyselyssä yksittäiset osallistujat ovat kertoneet yhteentörmäyksistä isäntäperheessä, mutta 
nämäkin on käännetty opeiksi tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Isäntäperheiltä on 
kerätty palautetta osana ohjelman raportointia ja toiminnan kehittämistä. Joistain isäntäper-
heiden palautteiden yhteenvedoista voi aistia, että arjessa on joskus voinut ainakin alkuun 
olla yhteensovitettavaa perheen toimintatapojen kanssa. Siihen nähden, miten nuoret ovat 
itse kertoneet kasvaneensa ihmisenä ja oppineensa vuorovaikutustaitoja ja kanssakäymistä, 
ei ole ihmekään, että isäntäperheet ovat saaneet todistaa tätä prosessia, joka on voinut 
olla myös oppimista ”talon tavoille”. Tiedonkeruuseen osallistuneet nuoret ovat muutamaa 
lukuun ottamatta käyttäneet ylisanoja isäntäperheistä. Monelle perhe näyttäytyy elämän-
mittaisen ystävyyden alkuna. Useita nuoria yhdistää se, ettei vaihtoon lähdölle ole asetettu 
erityisiä tavoitteita. Matkaan on lähdetty avoimin mielin, ja vaihdon arvo on konkretisoitunut 
jälkikäteen. Varsinainen kasvupyrähdys on voinut tapahtua vasta kotiin saapumisen jälkeen.

Kesävaihdot tukevat selkeästi myös lukiolain tavoitteita: lukiolain (714/2018, 13§) mukaan 
nuorten lukiokoulutuksessa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää jatko-opintoval-
miuksiaan, kansainvälistä osaamistaan ja työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Kulttuurien 
tuntemus, kansainvälisyystaidot ja globaali kansalaisuus olivat oleellisesti osana jo edellistä 
opetussuunnitelmaa (2015), mutta kansainvälisyyden merkitys on entisestään korostunut 
vuonna 2019 päivitetyssä lukion opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman tavoitteena on, 
että lukiokoulutuksen kansainvälisyys monipuolistaa opiskelijan kokemusmaailmaa, avartaa 
maailmankuvaa ja vahvistaa valmiuksia eettisesti kestävään toimintaan globalisoituneessa 
mahdollisuuksien ja haasteiden maailmassa. Opetussuunnitelman mukaan kansainvälistä 
osaamista vahvistavat laaja-alaisen osaamisen alueista erityisesti vuorovaikutusosaaminen, 
yhteiskunnallinen osaaminen ja globaali- ja kulttuuriosaaminen. Näiden lisäksi painottuvat 
globaalikansalaisen asenne, kulttuuriset ja kielitaidot, yhteistyö- ja tiimitaidot ja avoin kiinnos-
tus uusien ulottuvuuksien ja mahdollisuuksien kohtaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kaikki 
edellä luetellut ovat taitoja, jotka ovat vaihdon myötä vahvistuneet osallistujien kertomana.
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Piilotettu osaaminen -selvityksessä (2013) tuotettiin tietoa työnantajien ja opiskelijoiden 
näkemyksistä siitä, mitä kansainvälinen osaaminen merkitsee työelämässä. Perinteisesti 
kansainväliseen osaamiseen liitettyjen valmiuksien (kielitaito, suvaitsevaisuus ja kulttuurien 
välinen kompetenssi) rinnalle tuotiin myös laajennettu kansainvälinen osaaminen. Siihen 
kuuluvat edellä mainittujen lisäksi muun muassa kyky ajatella omaa kokemuspiiriä laajem-
min, yhteistyökyky, itsevarmuus ja itsetunto, uteliaisuus ja ongelmanratkaisukyky.3 Nämä 
ovat ominaisuuksia, jotka ovat vahvistuneet vaihtoon osallistuneilla selkeästi, ja osallistujien 
omien näkemysten mukaan ne myös tunnistetaan taitoina ja kokemuksen mahdollistamana 
etuna edettäessä kohti työelämää. Vaihto on laajentanut osallistujien perspektiiviä mahdolli-
suuksista ja vahvistanut monella näkemystä siitä, mihin voisi tulevaisuudessa tähdätä. Ennen 
kaikkea vaihto on tuonut rohkeutta kokeilla siipiä ja heittäytyä uusiin haasteisiin.

Selvityksen positiiviset tulokset eivät välttämättä näyttäydy poikkeuksellisina, kun niitä 
tarkastellaan laajemmin muiden ulkomaanjaksojen yhteydessä. Vuonna 2017 Nuorisotutki-
musverkoston toteuttaman nuorisokeskusten kansainvälisyysjaksojen vaikuttavuutta selvit-
täneen tutkimuksen mukaan nuoret kokivat lyhyen ulkomaanjakson olleen erityisen tärkeä 
yksilöiden itsenäistymiselle ja hyvinvoinnille. Suuri osa tunnisti hyötyjä myös opiskelun ja 
työllistymisen näkökulmista, mutta ne sijoittuivat vasta edellisten hyötyjen jälkeen. Nuoriso-
keskusten ulkomaanjaksoille osallistujista keskimäärin 75–95 prosenttia oli yhtä mieltä tai 
vahvasti samaa mieltä siitä, että he tunnistavat kasvun kulttuurienvälisessä (ml. esimerkiksi 
avoimuus ja suvaitsevaisuus), henkilökohtaisessa (elämätavoitteiden asettaminen ja saavut-
taminen) ja sosiaalisessa (yhteistyö yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi) osaamisessa. 
Kaikissa mukana olleiden kolmen maan vastaajaryhmissä hyvin suuri osuus tunnisti kasvun.4 
Young Ambassadors- ja Future Leaders -kesävaihto-ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnissa 
nousee kuitenkin selkeästi esiin ohjelmien tavoitteiden ja painopisteiden mukainen toiminta 
ja se, että vaihto-ohjelma auttaa ymmärtämään niin toista maata ja yhteiskuntaa kuin myös 
omaa maata ja yhteiskuntaa aiempaa paremmin.

Nuorisotutkimuksen kontekstissa tarkasteltuna kansainvälisen toiminnan aikana nuoret 
asettavat tavoitteita myös elämälle yleensä. Vaikka tätä tapahtuu kaikenlaisessa nuoriso-
työssä, kansainvälinen ulottuvuus tuo tapahtuneisiin muutoksiin ”holismin” tason, joka 
vaikuttaa voimakkaammin nuoren elämään ja lähestymistapoihin.5 Selvityksen kohteena 
olleissa YAP/FUSYE- ja Future Leaders -ohjelmissa on ilmeistä, että nuorena koettu lyhyt-
kestoinen vaihto on mahdollistanut nuorille ainutlaatuisen tilaisuuden pohtia omaa tulevai-
suuttaan ja asemoida itsensä osaksi globaalia kansalaisuutta.

Kiinnostavaa on, että ympäristöteema näkyy selvityksen vastauksissa hieman vahvemmin 
kuin johtajuus. Tämä voi johtua yhtäältä siitä, että Young Ambassadors -ohjelmaan osallistu-
neet ovat jo hieman vanhempia ja osaavat mahdollisesti reflektoida kokemaansa pidemmällä 
aikavälillä esimerkiksi opintovalintojaan vasten. Johtajuusteeman osalta sekä ohjelmarapor-
teissa että haastatteluissa nostettiin esiin, että tätä teemaa voisi korostaa vielä enemmän 
(esim. ohjelmassa, keskusteluissa tai nuorten itse toteuttamissa projekteissa). Toisaalta taas 
johtajuusteema ei ole niin konkreettinen ja vaatii mahdollisesti myös enemmän osallistujan 
omaa prosessointia. Kuten muutama haastateltava alleviivasi, nuorten oma aktiivisuus, asian 

3 Piilotettu osaaminen. Emme tunnista nykyajan kansainvälisiä osaajia – mutta juuri heitä jokainen työnantaja tarvitsee muuttuvassa 
maailmassa. Demos Helsinki 2013

4 Anu Gretschel (Ed.), Tina Cupar, Merle Linno, Tomi Kiilakoski, Noora Hästbacka & Antti Korhonen. Studying the impact of 
international youth work – Towards developing an evaluation tool for youth centres Helsinki: Finnish Youth Centres Association. 
Suomen nuorisokeskusyhdistyksen julkaisuja, 1/2017. Finnish Youth Research Society/Finnish Youth Research Network, Internet 
Publications 113. Vastaajia oli yhteensä 102 kolmesta eri maasta. 

5 Ks. ed. s. 20.
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jäsentely ja siten johtajuusteeman tunnistaminen laajemmin ovat yhtä oleellisia seikkoja kuin 
teeman tarjoaminen ohjelmallisena osana. Asiaan on ohjelmadokumentoinnin perusteella 
myös kiinnitetty huomiota, ja toimintaa on määrä kehittää jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Jessina Niemisen kandityössä (2017) tarkasteltiin nuoriso-ohjelmia julkisen diplomatian 
muotona. Tarkastelussa oli muitakin Yhdysvaltain lähetystön tukemia vaihto-ohjelmia kuin 
nyt selvityksen kohteena olleet. Opinnäytetyön mukaan ohjelmien suurimpia etuja ovat ylei-
nen kulttuurinen ymmärtäminen ja elämäntavan kokeminen vieraassa maassa, ja vaihdot 
itsessään ovat toimiva menetelmä kulttuurien ja ihmisten keskinäisen ymmärryksen edis-
tämiseksi. Lisäksi Nieminen summaa, että nuoriso-ohjelmien tavoitteet ovat yhdenmukaisia 
julkisen diplomatian keskeisten tavoitteiden kanssa: tavoitteena on saada aikaan keskinäistä 
ymmärrystä ja jakaa kokemuksia kulttuureista ja elämäntavoista6. Nyt tehdyn selvityksen 
havainnot tukevat Niemisen päätelmiä siitä, että nuoriso-ohjelmat aiheuttavat positiivisen 
muutoksen käsityksissä ja ennakko-oletuksissa maata kohtaan.

Tiedonkeruuseen osallistuneita nuoria pyydettiin lähettämään vapaasti terveisiä eri tahoille, esi-
merkiksi koordinaattoreille tai rahoittajille.7 Valtaosassa terveisistä välittyi kiitollisuus pääsystä 
mukaan ohjelmaan. Osallistuneet halusivat kertoa, kuinka arvokas ja hieno kokemus ohjelma oli 
kokonaisuudessaan, ja ilman stipendiä tällainen vaihto olisi jäänyt monelle vain haaveeksi. Vaihto 
on mahdollistanut erilaisista taustoista tulevien ihmisten osallistumisen. Ohjelmaa koskevana 
jatkotoiveena esitettiinkin yksittäisiä näkemyksiä siitä, että tulevaisuudessa huomiota voisi kiin-
nittää vielä enemmän sosioekonomisen aseman tarkasteluun. Lisäksi pidempään ohjelmaa seu-
rannut osallistuja välitti toiveen huomion kiinnittämisestä ohjelman tasalaatuisuuteen.

Useissa terveisissä haluttiin painottaa, että ohjelmaan osallistuminen on vaikuttanut ohjel-
man varsinaista kestoa laajemmin koko elämään muun muassa koulutusvalintojen ja ulko-
maille opiskelemaan hakeutumisen myötä. Alla on esimerkkejä tästä:

Kesävaihto-ohjelma on ollut ehkä elämäni merkityksellisin kokemus. Ohjelma onnistui 
kohdallani täydellisesti – sain erinomaisen perheen, valtavasti kokemuksia ja elämyksiä. 
Ohjelma ohjasi tulevaisuudensuunnitteluani, mihin olen tällä hetkellä erittäin tyytyväinen. 
Lyhyesti sanottuna ohjelma ei vaikuta vain kuutta viikkoa, vaan se vaikuttaa positiivisesti 
kymmeniä vuosia eteenpäin. Haluaisin kiittää kaikkia ohjelman parissa työskennelleitä, 
olette tarjonneet meille monelle jotain mittaamattoman arvokasta. (2011)

YAP-ohjelma oli kaikin puolin erinomainen ja ainutlaatuinen kokemus, ja siitä kiitos kuuluu 
jokaiselle ohjelmaa kehittäneelle, rahoittaneelle ja järjestäneelle taholle. Kesä ja sitä edel-
tävät valmistelutapahtumat piirtyvät yhä muistiini kirjavina ja kauniina kokemuksina, vaikka 
ohjelmasta onkin jo kuusi vuotta aikaa. Muistojen ja kokemusten lisäksi olen myös löytänyt 
elinikäisiä ystäviä kanssavaihtareistani. Kiitos siis vielä! (2014)

Vaihto-ohjelma on ehdottomasti yksi elämäni parhaimmista kokemuksista. Erityiset kiitokset 
kaikille, jotka olivat mukana ohjelmassa ja mahdollistivat ohjelman järjestämisen. Suomessa 
YFU:n, suurlähetystön ja muiden tahojen edustajat valmistivat meidät matkaan erittäin hyvin ja 
pitivät meidät ajan tasalla. USA:ssa isäntäperheet ja YFU:n henkilökunta Washington DC:ssä ja 
Denverissä olivat olennainen osa matkaamme, kiitos myös heille. (2015)

6 Jessina Nieminen (2017). YOUTH ENGAGEMENT AS A U.S. PUBLIC DIPLOMACY TOOL. Study of the primary motivations for and 
effectiveness of the United States Embassy in Helsinki youth programs. Aalto University. International Business. Bachelor of 
Science in Economics and Business Administration.

7 Suomalaisista 41 (60 %) jätti kirjalliset kommentit, yhdysvaltalaisista 15 (eli puolet).
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Kiitos kovasti, kun tätä ohjelmaa pyöritetään! Ohjelma muutti minut täysin ja olen valmis 
toteuttamaan kaikki unelmat mitä vaihto minussa herätti. (2019)
Ohjelmasta saadut kokemukset ovat nuorelle mittaamattoman arvokkaita, elämäni parhain 
kokemus ehdottomasti! Teette oikeasti vaikuttavaa ja arvokasta työtä, kiitos. (2016)

The Finland-US Senate Youth Exchange program definitively changed my life. Before I left 
for Finland, I did not know what I wanted to study or do for work. -- Reflecting back, even I 
am shocked that such a short summer program had such a significant impact in shaping my 
life. I am extremely thankful to YFU, the Finnish Government, and the participating embas-
sies for running this program through the years. (2013)

Internationalism is going to look different in the post-Covid world, at least for a time. Stud-
ying abroad will be riskier, and fewer people will travel. Preventing the spread of the virus 
is important, but it’s also important to maintain the infrastructure and financial support 
for exchange programs. There is no better way to learn about another culture (or perhaps 
even your own culture) than to live in a foreign country for a solid period of time. And it is 
so important to have those cross-cultural experiences and conversations. They challenge 
assumptions we didn’t even know we had, and open us up to accept and love people who on 
the surface may seem quite different from ourselves. (2014)

This program changed my LIFE forever. I wish I could go back to Finland everyday, it is 
almost as if I am home sick. I came from a single family house with 6 siblings, and to be able 
to have the opportunity to travel across the world on this scholarship altered my life. I met 
my amazing host family, whom I am still in contact with, and made connections and learned 
things that I never knew was possible. I will forever be grateful to the program coordinators 
and funders. This has absolutely changed my life. (2018)

Haastateltavia pyydettiin myös lähettämään terveisiä nuorille, jotka vasta harkitsevat ulko-
maanjaksolle lähtöä. Kaikki kannustivat hakemaan ennakkoluulottomasti ja tarttumaan tilai-
suuksiin kiinni. Alla oleva sitaatti tiivistää monen sanoman:

Älä mieti liikaa. On niin helppoa keksiä syitä, miksi et hakisi. Lähde liikkeelle, niin huomaat, 
ettei maailma olekaan pelottava paikka.

Vuonna 2010 ohjelman perusteluissa esitettiin, että ohjelma toimii sillanrakentajana nyt ja 
tulevaisuudessa:

”Uskomme, että ohjelma tulee saavuttamaan laajan ja arvovaltaisen julkisuuden sekä 
Yhdysvalloissa että Suomessa. Ohjelma levittää tehokkaasti Suomi-tietoutta ja toimii erin-
omaisesti maidemme välisenä sillanrakentajana nyt ja tulevaisuudessa.” (5.11.2010 Finland–
US Young Ambassadors -stipendiohjelma-anomus)

Myös selvittäjien puolesta toivotamme ohjelmalle pitkää ja menestyksekästä jatkoa!
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LIITTEET

Liite 1 .  Suomen ja Yhdysvaltojen välisen nuorisovaihto-
ohjelman toteuttamisen historiaa

Suomen valtion ja Yhdysvaltain senaatin välinen amerikkalaisten apurahaohjelma eli ns. 
senaattoriohjelma käynnistyi Suomen Youth For Understanding ry:n toteuttamana syksyllä 
1982. Taustalla oli huoli siitä, että vaihtotoiminta oli ollut jo vuosia yksisuuntaista Suomesta 
Yhdysvaltoihin.8 Senaattoriohjelman tavoitteena oli herättää kiinnostusta Suomea kohtaan ja 
tehdä Suomea paremmin tunnetuksi amerikkalaisten koululaisten ja perheiden keskuudessa 
eli ns. ruohonjuuritasolla. 

Ohjelma kehitettiin yhteistyössä ulkoministeriön ja opetusministeriön kanssa. 23.9.1980 päi-
vätyssä, opetusministeriölle suunnatussa avustuskirjeessä Suomen Youth for Understanding 
ry anoi, ”että valtio myöntäisi järjestölle vuosittain 50 000 mk:n suuruisen avustuksen käytet-
täväksi teini-ikäisen yhdysvaltalaisen nuorison Suomeen suuntautuvaan oppilasvaihtotoimin-
taan”. Kalevi Sorsan ja Martti Mannisen 24.11.1981 allekirjoittamassa Eduskunnan ulkoasiain-
valiokunnan muistiossa kerrotaan, että ulkoasiainvaliokunnan valtuuston Yhdysvaltain-vie-
railun aikana (25.10.–3.11.1981) valiokunta kiinnitti huomiota tarpeeseen tehostaa maiden 
välistä opiskelijavaihtoa eräänä tehokkaana keinona lisätä keskinäistä ymmärrystä. Vaihdon 
todetaan olleen tuohon saakka ”tasapainotonta, sillä monin verroin enemmän suomalaisia 
vierailee Yhdysvalloissa kuin amerikkalaisia Suomessa”. Youth for Understanding -järjestö 
oli välittänyt [vuodesta 1958] jo 5 500 suomalaista nuorta asumaan perheisiin Yhdysvalloissa 
ja opiskelemaan oppikoulussa, mutta vain 1 500 amerikkalaista oli vastaavana aikana tullut 
suomalaisiin perheisiin. Muistiossa on puollettu YFU:n kautta perustettavaksi 10 vuosittaista 
apurahaa, jotka mahdollistaisivat amerikkalaisten tulon Suomeen niistä viidestä osavaltiosta, 
joissa asuu eniten suomalaista alkuperää olevaa väestöä. Ohjelman syntysanat lausuttiin 
siten ulkoasiainvaliokunnan vierailulla, ja ministeri Kaarina Suonio julkisti ohjelman vuonna 
1982 Scandinavia Today -kampanjan yhteydessä. Myöhemmin ohjelmaa laajennettiin koske-
maan myös muita osavaltioita.

Senaattoriohjelman kummeina ovat Yhdysvalloissa toimineet osavaltioiden senaattorit. Vaihto 
käynnistyi ensin kampanjatyyppisenä, ja siihen kytkettiin mukaan yhdysvaltalaisille koulu-
laisille suunnattu, Suomi-tietoutta koskeva kirjoituskilpailu. Kiinnostusta ohjelmaan kuvaa 
YFU:n vuonna 1983 opetusministeriölle osoittama kirje, jossa kerrotaan, että yhdysvaltalai-
sista kouluista osallistui loppukilpailuun lähes 1 000 suoritusta. Ohjelma jatkui, ja vuonna 
2002, jolloin toiminta oli jatkunut jo 20 vuotta, YFU:n tiedotusvälineille lähettämässä tiedot-
teessa (14.8.2002) kerrottiin, että lahjakkaat nuoret suurlähettiläät levittävät Suomi-tietoutta 
sadoille tuhansille amerikkalaisille. Ohjelma on sisältänyt kaikkina aikoina valmennusta ja 
tarkoin suunnitellun ohjelmasisällön. Yksityiskohtana mainittakoon, että esimerkiksi vuonna 
2002 suomalaiseen elämänmenoon valmennuksessa hyödynnettiin Muumien perhekeskeistä 
elämänfilosofiaa, saunaa, suomalaista sisua ja makkaraa.

8  26.9.1980, raha-asia-aloite n:o 828 Eduskunnalle.
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Senaattoriohjelma jatkui ja kehittyi lähes kolmekymmentä vuotta yksisuuntaisena, kunnes 
vuonna 2010 käynnistynyt bilateraalinen ohjelma tarjosi vastavuoroiset mahdollisuudet suo-
malaisnuorille. 5.11.2010 CIMO:lle päivätyssä apurahahakemuksessa Finland – US Youth 
Ambassadors -stipendiohjelman kuvattiin olevan luonteva jatke senaattoriohjelmalle. ” 
Uskomme, että tämä ohjelma tulee senaattoriohjelman tavoin saamaan laajan ja arvovaltai-
sen julkisuuden sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Ohjelma levittää tehokkaasti Suomi-tie-
toutta ja toimii erinomaisesti maidemme välisenä sillanrakentajana nyt ja tulevaisuudessa”.
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Liite 2 .  Kyselyyn vastanneiden taustatiedot

Vastaajissa on huomattavasti enemmän naisia kuin miehiä, vielä korostuneemmin yhdysval-
talaisten aineistossa. Myös osallistujissa naisten edustus on ollut suurempi.

KUVA: VASTAAJIEN SUKUPUOLI

Suomalaiset vastaajat tulivat ohjelmaan osallistuessaan 36 eri kunnasta eri puolilta maata. 
Helsinki oli kotikaupunki lähtiessä 19 prosentilla ja kyselyn vastaushetkellä 23 prosentilla. 
Kyselyn vastaushetkellä vastaajat asuivat 22 eri Suomen paikkakunnalla. Osallistujista 12 
asui ulkomailla. Osalla muuttoaikeet konkretisoituvat vasta opiskelupaikan löydyttyä.

Yhdysvaltalaisilta kysyttiin asuinpaikkakuntaa osavaltiotasolla, minkä lisäksi oli mahdolli-
suus valita muu-vaihtoehto. Ohjelmaan osallistumisvaiheessa vastaajia oli asunut yhteensä 
13 eri osavaltiossa. Vastaajista 12 oli Marylandin osavaltiosta, viisi Washington DC:stä ja 
loput Kaliforniasta, New Yorkista, Virginiasta, Idahosta, Michiganista, Nebraskasta, Poh-
jois-Carolinasta, Wisconsinista ja Puerto Ricosta. Vastaushetkellä vastaajat asuivat yhdeksän 
eri osavaltion alueella, eli muuttoliikettä oli tapahtunut jonkin verran Yhdysvaltojen sisällä.

Suomalaisista vastaajista suuri osa (66 %) oli opiskelijoita (lukiossa tai korkeakoulussa), 
15 prosenttia (n=10) oli töissä. Viidennes oli valinnut muu-vaihtoehdon. Muu-vaihtoehtoon 
vastanneista seitsemän kertoi, että opiskelee ja tekee töitä samanaikaisesti. Kolme oli 
hakeutumassa opiskelemaan, ja loput olivat varusmiespalvelussa tai äitiyslomalla. Yhdys-
valtalaisista suuri osa (77 %, n=23) opiskeli tai oli aloittamassa opinnot kyselyhetkellä. Viisi 
vastaajaa (17 %) oli töissä, ja kaksi etsi parhaillaan töitä.

Suomalaisista työelämässä olevista neljä oli suorittavassa työssä, neljä asiantuntijatehtä-
vissä ja kaksi vastasi olevansa molemmissa. Työssä olevista yli puolet oli kaupallisissa teh-
tävissä, loput edustivat palvelualaa, oikeustieteellistä ja kasvatusalaa. Vastaajista, jotka eivät 
olleet vielä työelämässä, suuri osa tähtää asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviin. Viidennes 
on kiinnostunut suorittavasta työstä. Vastaajista puolet oli kiinnostuneita yhteiskunnallisista 
aloista. Seuraavaksi suosituimpia olivat kaupalliset ja oikeustieteelliset alat. 

Työelämässä olleista yhdysvaltalaisista (n=5) kolme oli mukana valmistumisen jälkeisissä 
työharjoitteluohjelmissa ja kaksi toimi asiantuntijatehtävissä. Edustetut alat olivat terveysala, 

   



40 SELVITYS YOUNG AMBASSADORS- JA FUTURE LEADERS -OHJELMIIN OSALLISTUMISEN VAIKUTUKSISTA

kulttuuriala, teknologia, arkkitehtuuri ja hallinto. Tulevaisuuden toiveet kohdistuivat omalla 
alalla erikoistumiseen tai yrityksen perustamiseen, ja yksi näki tulevaisuutensa mahdolli-
sesti ulkoasiainhallinnossa. Vastaajista, jotka eivät olleet työelämässä, suuri osa näki itsensä 
asiantuntija-, esimies- tai johtotehtävissä. Viisi vastaajaa näki tulevaisuuden vaihtoehtona 
tutkijan uran, neljä tähtäsi yrittäjäksi ja neljä piti myös suorittavia töitä vaihtoehtona. Tarken-
tavissa avovastauksissa nostettiin työtehtävinä tai toimialoina esiin pr-tehtävät, poliittiset 
tehtävät, terveysala ja voittoa tavoittelematon toiminta. Yhdellä vastaajalla pääasiallinen 
tavoite oli matkustaa ympäri maailmaa. Koulutusaloina nousivat esiin humanistiset alat, 
yhteiskuntatieteelliset alat, terveysala, oikeustieteet ja koulutus.

Taustatietona osallistujilta selvitettiin, toimivatko he jo nyt tai uskovatko tulevaisuudessa 
toimivansa kansainvälisissä tehtävissä. Molemmissa vastaajaryhmissä suuri osa kertoo 
tähtäävänsä kansainvälisiin tehtäviin. Vastauksia tulkittaessa tulee huomioida, että yhdysval-
talaisia vastaajia on vähemmän ja että otanta on joka tapauksessa valikoitunut. Molempien 
vastaajaryhmien neljä vastaajaa, jotka eivät tähtää kansainvälisiin tehtäviin, eivät ole vielä 
työelämässä.

 

KUVA: VASTAAJIEN JAKAUMAT SEN MUKAAN, MITEN HE NÄKEVÄT TOIMIVANSA 
KANSAINVÄLISISSÄ TEHTÄVISSÄ .
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Liite 3 .  Kysely ohjelmaan osallistuneille (englanniksi ja 
suomeksi)

SURVEY FOR PARTICIPANTS IN THE FUTURE LEADERS / US SENATE YOUTH 
EXCHANGE PROGRAM 

KYSELY FUTURE LEADERS/YOUNG AMBASSADORS -KESÄVAIHTO-OHJELMAAN 
OSALLISTUNEILLE

Welcome to the survey!

The survey examines the views of the participants concerning the impacts of the program. 
The study is being implemented in cooperation with the Finnish National Agency for 
Education, the U.S. Embassy in Finland, AFS and YFU.

The study is being implemented by Owal Group Oy, and it will be completed in autumn 2020. 
All responses will be processed anonymously and the reporting will ensure that individuals 
cannot be identified. At the end of the survey, the participants will be asked about their interest 
in participating in a separate interview. Further information about the survey and interview are 
available by sending an e-mail to Laura@owalgroup.com or calling +358 50 443 1841.

Thank you for completing the survey!

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 

Kyselyllä selvitetään ohjelmaan osallistuneiden näkemyksiä ohjelman vaikutuksista. Selvitys 
toteutetaan Opetushallituksen, Yhdysvaltojen Suomen suurlähetystön, AFS:n ja YFU:n kanssa 
yhteistyössä.

Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy ja se valmistuu syyskuussa 2020. Vastaukset käsitellään 
anonyymisti, ja raportoinnissa huolehditaan siitä, ettei yksittäistä henkilöä voi tunnistaa. 
Kyselyn lopuksi kysytään kiinnostusta osallistua erilliseen haastatteluun. Kyselystä ja 
haastattelusta saa lisätietoa Laura@owalgroup.com ja 050 443 1841. 

Kiitos jo etukäteen vastauksista!
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Background information Taustatiedot

1 . Which year did you participate in the program? 1 . Minä vuonna osallistuit ohjelmaan?

2 . Where did you live when you left for the summer 
exchange? Select a state

2 . Missä asuit lähtiessäsi kesävaihtoon?

3 . Where do you live now? 
Select a state
Abroad / I couldn’t find it on the list. Where:

3 . Missä asut tällä hetkellä? 
Ulkomailla / en löytänyt listasta. Kerro missä:

4 . Gender (female, male, other, I don’t want to say) 4 . Sukupuoli (nainen, mies, muu, en halua kertoa)

5 . What are you doing now? Select the best option:
 – I’m studying
 – I’m working
 – I’m looking for a job
 – Other, please specify 

5 . Mitä teet tällä hetkellä? Valitse sopivin vaihtoehto:
 – Opiskelen
 – Töissä
 – Etsin töitä
 – Muu vaihtoehto, mikä? 

6 . If you’re working, which roles or positions best 
correspond to your job description?

 – Trainee
 – Manual work
 – Expert position
 – Supervisor position
 – Management position
 – Entrepreneur
 – Researcher
 – Other, please specify

7 . What field do you work in? Select the field or fields that 
best describe your orientation: 

 – Business
 – Societal
 – Legal 
 – Humanities
 – Education
 – Agriculture and forestry
 – Services
 – Health, well-being or social services
 – Art and/or culture
 – Technology, industry and construction
 – Information and communication technology
 – Other, please specify

8 . You can also describe your job in your own words:

9 . You can also describe your career plans and your 
targets in working life in your own words: 

10 . Do you currently work or believe that you will 
someday work in an international position?

 – Yes, I already do 
 – Not yet, but I believe that I will
 – I’m not aiming for an international position
 – I can’t say

6. Jos olet työelämässä, mikä tai mitkä eri roolit tai 
positiot kuvaavat parhaiten omaa työnkuvaasi. Toimin

 – harjoittelijana
 – suorittavassa työssä
 – asiantuntijatehtävissä
 – esimiestehtävissä
 – johtotehtävissä
 – yrittäjänä
 – tutkijana
 – muu mikä?

7 . Millä alalla toimit? Valitse ala tai aloja, jotka kuvaavat 
parhaiten omaa suuntautumistasi: 

 – Kaupallinen 
 – Yhteiskunnallinen
 – Oikeustieteellinen 
 – Humanistinen
 – Kasvatusala
 – Maa- ja metsätalous
 – Palveluala
 – Terveys, hyvinvointi tai sosiaaliala
 – Taide- ja/tai kulttuuriala
 – Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen
 – Tieto- ja viestintätekniikka
 – Muu, mikä?

8 . Voit kuvata vielä omin sanoin työnkuvaasi:

9 . Voit kuvata vielä omin sanoin urasuunnitelmiasi ja mitä 
tavoittelet työelämässäsi: 

10 . Toimitko, tai uskotko, että tulet toimimaan 
kansainvälisissä tehtävissä?

 – Kyllä, toimin jo nyt 
 – En vielä, mutta uskon, että tulen toimimaan
 – En tähtää kansainvälisiin tehtäviin
 – En osaa sanoa

(6) What tasks or positions best describe your goals? 
 – Manual work
 – Expert tasks
 – Supervisor tasks
 – Management tasks
 – Entrepreneurship
 – Working as a researcher
 – Other, please specify

(6) Mikä tai mitkä eri tehtävät tai positiot kuvaavat 
parhaiten omia tavoitteitasi 

 – suorittavat tehtävät
 – asiantuntijatehtävät
 – esimiestehtävät
 – johtotehtävät
 – yrittäjyys
 – työ tutkijana
 – muu, mikä?
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Background information Taustatiedot

(7) Select the field or fields that best describe your goals: 
 – Business 
 – Societal
 – Legal 
 – Humanities
 – Education
 – Agriculture and forestry
 – Services
 – Health, well-being or social services
 – Art and/or culture
 – Technology, industry and construction
 – Information and communication technology
 – Can’t say
 – Other, please specify

(8) You can also describe your career plans and your 
targets in working life in your own words: 
(9) Do you currently work or believe that you will someday 
work in an international position?

 – Yes, I already do 
 – Not yet, but I believe that I will
 – I’m not aiming for an international position
 – Can’t say

(7) Valitse ala tai aloja, jotka kuvaavat parhaiten omia 
tavoitteitasi: 

 – Kaupallinen 
 – Yhteiskunnallinen
 – Oikeustieteellinen 
 – Humanistinen
 – Kasvatusala
 – Maa- ja metsätalous
 – Palveluala
 – Terveys, hyvinvointi tai sosiaaliala
 – Taide- ja/tai kulttuuriala
 – Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen
 – Tieto- ja viestintätekniikka
 – En osaa sanoa
 – Muu, mikä?

(8) Voit kuvata vielä omin sanoin urasuunnitelmiasi ja 
mitä tavoittelet työelämässäsi: 
(9) Toimitko, tai uskotko, että tulet toimimaan 
kansainvälisissä tehtävissä?

 – Kyllä, toimin jo nyt 
 – En vielä, mutta uskon, että tulen toimimaan
 – En tähtää kansainvälisiin tehtäviin
 – En osaa sanoa

Impacts of participation in the program: 

Consider your responses from the viewpoint of how participation in the summer exchange pro-
gram has affected the following areas

Ohjelmaan osallistumisen vaikutukset:

Mieti vastauksia nimenomaan siitä näkökulmasta, miten osallistuminen kesävaihto-ohjelmaan on 
vaikuttanut 

Impacts on study and career goals Vaikutukset opiskelu- ja uratavoitteisiin

11. When you consider your current situation, what kind 
of impacts do you think your participation in the exchange 
program had on your study and career goals:

 – Very much, quite a lot, only a little, not at all – I can’t 
say

 – Participation has influenced / reinforced my choice of 
study field

 – Participation has influenced / reinforced my choice of 
career 

12 . In your own words, describe how participation in the 
exchange program has influenced your study and career 
choices. 

11 Kun mietit tilannettasi nyt, minkälaisia vaikutuksia 
arvioit vaihto-ohjelmaan osallistumisella olleen omille 
opiskelu- ja uratavoitteillesi:

 – Erittäin paljon, melko paljon, vain vähän, ei ollenkaan – 
en osaa sanoa .

 – Osallistuminen on vaikuttanut /vahvistanut 
opiskeluvalintaani

 – Osallistuminen on vaikuttanut / vahvistanut 
uravalintaani 

12. Kuvaa vielä omin sanoin, miten vaihto-ohjelmaan 
osallistuminen on vaikuttanut opiskelu- ja uravalintoihisi? 
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Impacts on knowledge, skills and capabilities Vaikutukset tietoihin, taitoihin ja valmiuksiin

13 . Assess the extent to which participation in the 
program has influenced the knowledge, skills or 
capabilities needed in studies and working life:

Very much, quite a lot, only a little, not at all – I can’t say
 – Participation gave me skills to act internationally
 – I gained knowledge and skills that have been useful in 

my studies 
 – I gained knowledge and skills that have been useful in 

working life
 – The exchange provided me with the skills to work in 

societal tasks
 – I learned skills for self-management and setting goals
 – I learned more about leadership 

14 . In your own words, describe the kind of knowledge 
and skills you gained during the exchange that you believe 
can be used in studies and working life?

13 . Arvioi, kuinka paljon ohjelmaan osallistumisella on 
ollut vaikutuksia opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin
tietoihin, taitoihin tai valmiuksiin:

Erittäin paljon, melko paljon, vain vähän, ei ollenkaan – 
en osaa sanoa .

 – Osallistuminen antoi valmiuksia toimia kansainvälisesti
 – Sain vaihdossa tietoja ja taitoja, jotka ovat hyödyksi 

opinnoissa 
 – Sain vaihdossa tietoja ja taitoja, jotka ovat hyödyksi 

työelämässä
 – Vaihto antoi valmiuksia toimia yhteiskunnallisissa 

tehtävissä
 – Sain valmiuksia itseni johtamiseen ja tavoitteiden 

asettamiseen
 – Opin lisää johtajuudesta

14 . Kuvaa vielä omin sanoin, mitä sellaisia tietoja ja 
taitoja opit vaihdon aikana, joita koet voivasi käyttää 
opinnoissa ja työelämässä?

Impacts on personal development Vaikutukset henkilökohtaiseen kehittymiseen

15 . Assess the extent to which participation in the 
program has affected your personal development: The 
program has had impacts:

Very much, quite a lot, only a little, not at all – I can’t say
 – On my social skills and ability to function in different 

social situations
 – On my self-awareness (to identify, for example, my 

strengths and weaknesses)
 – Becoming independent and taking responsibility
 – Development of the ability to tolerate pressure
 – Development of problem-solving skills
 – The confidence to take on new challenges
 – My lifestyle (for example, eating habits, environmental 

awareness)

16 . In your own words, describe the impacts on your 
personal development:

15 . Arvioi, kuinka paljon ohjelmaan osallistumisella oli 
vaikutuksia omaan henkilökohtaiseen kehittymiseesi: 
Ohjelmalla on ollut vaikutuksia:

Erittäin paljon, melko paljon, vain vähän, ei ollenkaan – 
en osaa sanoa .

 – Sosiaalisiin taitoihini ja kykyyn toimia eri sosiaalisissa 
tilanteissa

 – Itsetuntemukseeni (tunnistaa mm. omat vahvuudet ja 
heikkoudet)

 – Itsenäistymiseen ja vastuun ottoon
 – Paineensietokyvyn kehittymiseen
 – Ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseen
 – Itseluottamukseen ottaa vastaan uusia haasteita
 – Elintapoihini (esim. ruokatottumukset, 

ympäristötietoisuus)

16 . Kuvaa vielä omin sanoin vaikutuksia 
henkilökohtaiseen kehittymiseesi:

Impacts on opinions, attitudes and impressions Vaikutukset näkemyksiin, asenteisiin ja mielikuviin

 17 . Assessment of statements about the impacts 
of participation in the program . Participating in the 
program has contributed to the fact that

Completely agree, Somewhat agree, Neither agree or 
disagree, Disagree, Completely disagree – I can’t say

 – My world view has expanded
 – I have less prejudices towards Finland
 – My participation has also had a positive impact on the 

impressions my relatives have of Finland
 – I have a better understanding of the effects of cultural 

factors 
 – I have a better understanding of Finland’s societal 

structures
 – I have a better understanding of the opportunities for 

exerting influence in society

18 . You can further justify your answers: 

17 . Arvio ohjelmaan ohjelman osallistumisen 
vaikutuksia koskevia väittämiä . Ohjelmaan 
osallistuminen on myötävaikuttanut siihen, että

Täysin samaa mieltä, jossain määrin samaa mieltä, en 
samaa enkä eri mieltä, eri mieltä, täysin samaa mieltä – 
en osaa sanoa.

 – Maailmankuvani on laajentunut
 – Minulla on vähemmän ennakkoluuloja Suomea kohtaan
 – Osallistumiseni on vaikuttanut positiivisesti myös 

läheisieni mielikuviin Suomesta
 – Ymmärrän paremmin kulttuurillisten tekijöiden 

vaikutuksia 
 – Ymmärrän paremmin Suomen yhteiskunnallisia 

rakenteita
 – Ymmärrän paremmin yhteiskunnallisia 

vaikuttamismahdollisuuksia

18. Voit perustella vielä vastauksiasi: 
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Impacts on opinions, attitudes and impressions Vaikutukset näkemyksiin, asenteisiin ja mielikuviin

19 . Assess the impacts of participation in the program 
on your attitudes and impressions: Participation in the 
summer exchange program:

Completely agree, Somewhat agree, Neither agree or 
disagree, Disagree, Completely disagree – I can’t say

 – Increased my knowledge of Finnish culture and society
 – Increased my knowledge of American culture and 

society
 – Increased my appreciation for Finnish society and 

culture 
 – Increased my appreciation for American society and 

culture 
 – Helped me to critically examine the norms and 

operating methods of different cultures
 – Helped me to be open to different cultures 

20. In your own words, you can describe how participation 
in the summer exchange program affected your attitudes 
and impressions:

19 . Arvioi ohjelmaan osallistumisen vaikutuksia 
asenteisiisi ja mielikuviin: Kesävaihto-ohjelmaan 
osallistuminen:

Täysin samaa mieltä, jossain määrin samaa mieltä, en 
samaa enkä eri mieltä, eri mieltä, täysin samaa mieltä – 
en osaa sanoa.

 – Laajensi tietämystäni Suomen kulttuurista ja 
yhteiskunnasta

 – Laajensi tietämystäni Yhdysvaltojen kulttuurista ja 
yhteiskunnasta

 – Lisäsi Suomen yhteiskunnan ja kulttuurin arvostusta 
 – Lisäsi Yhdysvaltojen yhteiskunnan ja kulttuurin 

arvostusta 
 – Auttoi tarkastelemaan kriittisesti eri kulttuurien 

normeja ja tapoja toimia
 – Auttoi suhtautumaan avoimesti eri kulttuureihin 

20 . Voit kuvata vielä omin sanoin, miten kesävaihto-
ohjelmaan osallistuminen vaikutti asenteisiisi ja 
mielikuviin:

21 . YOUR MESSAGE: You can send a message to the program coordinators, funders or, for 
example, the survey implementer:

We are looking for interviewees for the study. The purpose of the interviews is to discuss your 
experiences in more detail. The interview will be arranged with you flexibly, according to your 
schedule. 

The interviewees can decide whether the interview is published with their name. If you allow 
your name to be used, you will also be able to review and approve the story before publication.

If you’re interested in participating in an interview, please fill in your contact details:

Name:
E-mail:
Phone number: 

Thank you! You can send the responses now. 

21 . VAPAA SANA: Voit lähettää terveisiä ohjelman koordinaattoreille, rahoittajille tai esimer-
kiksi selvityksen toteuttajille:

Etsimme selvitystä varten haastateltavia. Haastatteluissa on tarkoitus keskustella kokemuk-
sistasi tarkemmin. Haastattelu sovitaan kanssasi joustavasti, oman aikataulusi mukaan.

Haastateltavat voivat itse päättää, julkaistaanko haastattelu nimellä. Jos osallistut nimellä, 
saat jutun myös tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen julkaisua.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, täytä vielä yhteystietosi:

Nimi:
Sähköposti:
Puhelinnumero:

Kiitos! Voit nyt lähettää vastaukset. 
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