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Tutustu
kohteeseesi

• maa

• kieli

• opettele tai paranna paikallisen 
kielen taitoja edes hieman

• Liikkuvuusjakso voi olla 
ihanteellinen vaihtoehto 
olemassa olevan kielitaidon 
kehittämiseen ja 
syventämiseen.

• kulttuuri

• katso elokuva (mutta älä usko 
siihen täysin).



Tutustu
kohteeseesi

• kaupunki

• ravintolat, 
urheiluaktiviteetit, 
festivaalit, tapahtumat, 
teatterit, konsertit

• museot, ostoskeskukset, 
kahvilat, poistomyymälät

• läheiset matkailu- ja
kulttuurinähtävyydet

• hauskanpito

• tarkista verkkosivustoilta 
matkailijoita koskevat 
varoitukset (ole valmis, älä 
peloissasi).

• liikenne



Tutustu
kohteeseesi

• koulu, työpaikka

• työaika

• Koulutusalat, tuotteet...

• opintojen ja työelämän tasapaino



Ennen
matkaa

terveystiedot

pakkaaminen

• matkusta kevyesti

• tarkista lentotiedot 
matkatavararajoitusten osalta

• hanki paikallista ruokaa tai makeisia (syö 
niitä, kun kaipaat kotiin).

• listaa tuotteet, joita voit ostaa kaupoista 
isäntämaassasi.

• Arvokkaimmat ja henkilökohtaiset tavarat 
tulisi pakata käsimatkatavaroihin, jotta 
matkatavaroiden katoaminen voitaisiin 
minimoida (esim. rahat ja lääkkeet). 

• Älä koskaan kuljeta tavaroita 
tuntemattomille

• huomioi isäntämaasi lämpötilan vaihtelut



Käytettävät
taidot

ajankäyttö 
- ole ajoissa

viestintä
- puhu saadaksesi 
vaihdosta kaiken irti



Ensimmäiset
viikot

Uutta ruokaa, vieraita 
liikennemerkkejä, ei 
kunnon kahvia...

•Valmistaudu: mitä vähemmän yllätyksiä, sitä 
paremmin hallitset tilannetta.

•Älä odota saavasi kaikkea heti oikein. (Kaikki eksyvät)

•Tutustu uuteen maahasi

•Varmista, että voit ottaa tarvittaessa yhteyttä.

•Perheeseesi

•Opettajaasi / kansainväliseen koordinaattoriisi

•Ystäviisi

•Pysy aktiivisena, tapaa ihmisiä.

Kaukana ystävistä ja 
perheestä



Uusi maa

Uusia kokemuksia, uutta osaamista

Henkilökohtainen kehitys

Ura ja ammatillinen kasvu

Matkailu ja seikkailu

Uudet ystävät

Itseluottamus





Johdanto

Mikä on kulttuurishokki?

Miksi se on ongelma 
kouluttajille?

Mitä strategioita on 
olemassa kulttuurishokin 
vaikutusten 
minimoimiseksi?



Kulttuuri-
shokki Nykyään kulttuurishokki 

ymmärretään reaktiona, jonka 
ihmiset kokevat kohdatessaan 
kulttuurisia realiteetteja, jotka 
poikkeavat heidän omista 
henkilökohtaisista odotuksistaan 
ja normeistaan.



Obergin vaiheet

1

Kuherrus-
kuukausi / 
turistivaihe 

2

Kulttuuri-
shokki/

torjunta 

3

Toipuminen

4

Mukautumi-
nen/kulttuu-

rillinen
sopeutumi-

nen



Vaikuttavat
tekijät

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tuntemattomat 
säännöt

Outo ympäristö ja ilmasto

Uskomusten, arvojen, normien ja asenteiden 
samankaltaisuus on vähäistä.

Väärät tulkinnat toisen kulttuuriryhmän 
käyttäytymisestä ja aikomuksista.

Uuteen kulttuuriin matkustamiseen liittyvät 
motiivit/ traumat. 



Syyt:

Uuden kulttuurin ja ympäristön 
tuntemattomuus.

Kyvyttömyys käyttää tai ymmärtää 
tehokkaasti uutta kieltä ja kulttuurisia 
symboleja. 

Epäsuhta uusien tilanteiden 
vaatimusten ja niistä selviytymiseen 
tarvittavien resurssien välillä.

Kognitiivinen uupumus



Kulttuurishokki ilmenee:

Henkisesti Emotionaalisesti Fyysisesti



Oireet

Vaikeus keskittyä ja 
käsitellä/ylläpitää 

uutta tietoa.

Pienet säryt, kivut 
ja uudet allergiat.

Nukkuminen liian 
paljon tai liian 

vähän

Surullinen, 
masentunut, 
haavoittuva, 

voimaton olo.

Vähentynyt 
itseluottamus, 

lisääntynyt apatia

Hallitsevaa 
kulttuuria koskevien 

stereotypioiden 
kehittäminen



Mahdolliset
ongelmat
kouluttajille

Suuri ahdistuneisuus

Alhainen motivaatio

Alhainen itseluottamus

Kulttuurishokin sivuvaikutusten 
virheellinen tulkinta 
oppimisvaikeuksien aiheuttimiksi.

Fyysiset seuraukset, jotka aiheuttavat 
usein poissaoloja



Muita haasteita ja ongemia

ASUNTO-
ONGELMAT

TALOUDELLISET
ONGELMAT

RAVITSEMUS-
ONGELMAT

TERVEYS-
ONGELMAT

LIIKENNE



Miten torjua kulttuurishokkia

Luo

Luo mukava 
ja hyväksyvä 
ympäristö 
yksilönä.

Pysy

Pysy
aktiivisena

Ole

Ole kiitollinen
elämän
hyvistä
hetkistä, pysy
luottavaisena

Ole

Ole 
kärsivällinen, 
ole rakentava

Älä yritä

Älä yritä
liikaa!

Avaudu

avaudu 
uusille 
mahdollisuuk
sille

Pidä

Pidä yhteyttä 
kotiin

Hae

Hae tukea ja 
neuvoja



Kulttuurishokki: tapaus 
Suomi



Saapuminen 
Suomeen

• Kylmä maa, lämpimät ihmiset

• Kieli - outo ja vaikea oppia ulkomaalaisille.

• Talvi/Kesä
• Valoisat yöt (kesä)/pimeät päivät (talvi)



Kulttuurierot tervehdyksissä

• Kättely – kyllä, ennen Koronaa

• Suutelu – Ei

• Nyökkäys – kyllä



Suomalainen kulttuuri vs. muut kulttuurit

• Vaikeneminen Suomessa

• Mahdolliset erot etiketissä

• Asiakaspalvelu (liian suoraviivaista?)

• Ruoka, Salmiakki, Coffee

• Aikainen lämmin lounas ja lämmin 
illallinen

• Sauna, Avantouinti

• Ei paljon liikennettä

Visit Finland - 10 Things That Will 
SHOCK You About Finland

https://www.youtube.com/watch?v=7gtMY_27PTc
http://www.worldatlas.com/articles/100014-top-10-coffee-consuming-nations
https://www.youtube.com/watch?v=ivujRCvDFHM


Suomessa asuminen

• Henkilökohtainen tila - erot?
• Suomaiset tarvitsevat oman 

henkilökohtaisen tilansa! 

• Palvelut
• Liian suoraviivaista ulkomaalaisille

• Asuminen
• Kallista

• Työkulttuuri
• Ei niin paljon jutustelua...
• Suomalaiset keskittyvät työhön

• Maksaminen
• Hinnat ovat näkyvillä 
• Tippiä ei yleensä tarvitse antaa



Er
o

ja
?

• Aika – Lähes aina ajoissa.

• Ruoka – erilaista?

• Käsillä puhuminen

• Jutustelua - ei niin paljon...

• Pukeutumiskoodi - rento?



Käänteinen 
kulttuurishokki

Oma koti kullan kallis?


