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3Näkökulmia XAMKin kansainvälisyyteen

LUKIJALLE 

Tämän julkaisun tavoitteena on avata lukijalle Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
Xamkin kansainvälistymispalveluiden toimintaa ja kansainvälisen toiminnan monimuotoi-
suutta ennen kaikkea Xamkin sisällä, mutta myös laajemmalle lukijakunnalle. Kansainväli-
syys on Xamkin strateginen valinta, joka näyttäytyy kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille, 
niin opiskelijoille kuin henkilöstölle, monin eri tavoin. Xamkin strategian 2020 - 2030 
mukaan kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tuoda alueelle osaamista, kv-työvoimaa 
sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. 

Kansainvälistymispalvelut-yksikkö on osa Xamkin opetuksen tukipalveluja. Keskeisintä ja 
näkyvintä on ollut kansainvälinen opiskelijavaihto, mutta yksikön työhön kuuluu paljon 
muutakin. Kansainvälisyys on yhteinen nimittäjä hyvin erilaisille tehtäville aina opinnäyte-
töistä tilastoihin ja kesälukukaudesta kansainvälisyysviikkoihin. Toiminnan monipuolisuus 
on tärkeää etenkin tilanteessa, jossa kv-liikkuvuus on poistumassa ammattikorkeakoulujen 
rahoitusmallista. 

Artikkeleissa kuvataan kattavasti opiskelija- ja henkilöstövaihtoja, mutta käsitellään muun 
muassa myös kansainvälisyyttä Xamkin strategisena valintana, partneriverkostoa, kansain-
välistä markkinointia ja kotikansainvälistymistä. Näin avataan ovea kv-palveluihin, jonne 
jokainen xamkilainen on tervetullut kysymään, keskustelemaan ja ideoimaan. Tukipalve-
luyksikkönä kv-palvelut auttaa ja edistää muiden yksiköiden pyrkimyksiä niiden omien 
kansainvälisyystavoitteiden saavuttamiseksi. 

Marja-Liisa Kakkonen Päivi Arolainen-Peltola
Kansainvälisten asioiden päällikkö Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Mikkeli 20.4.2020
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KANSAINVÄLISYYDEN MONET 
MAHDOLLISUUDET
Marja-Liisa Kakkonen & Päivi Arolainen-Peltola

Kansainvälisyysosaaminen sisältää kielitaidon lisäksi muun muassa kulttuuriosaamisen, toi-
mimisen kansainvälisissä verkostoissa ja oman ammattiosaamisen kehittämisen kansainvä-
lisessä toimintaympäristössä. Usein toimintaympäristönä on Euroopan Unioni ja työkielenä 
englanti, jolloin eri kulttuurien vaikutukset tasaantuvat jonkin verran. Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun Xamkin strategisena valintana on toimia Euroopan lisäksi sekä 
Kiinan koulutusmarkkinoilla että hyödyntää osaamistaan erityisesti Luoteis-Venäjällä. 
Tämän vuoksi sekä Kiinan että Venäjän kulttuurin tuntemus nousevat merkittäväksi teki-
jäksi ja lisäarvoksi henkilöstön kansainvälisyysosaamisessa, muita kv-osaamisen osa-alueita 
unohtamatta. Tämä artikkeli kuvaa Xamkin kansainvälistymistoimintojen nykytilaa ja 
monimuotoisuutta niin ulkomailla kuin kotimaassakin. 

HENKILÖSTÖVAIHDOT AMMATILLISEN OSAAMISEN  
KEHITTÄJÄNÄ
Korkeakoulun ja -koulutuksen kansainvälisyyden ydintä on sitoutunut ja osaava henkilös-
tö, joka ammentaa työhönsä uusia toimintamalleja ja ideoita myös maailmalta. Erilaisten 
vaihto-ohjelmien kautta on mahdollista saada henkilöstövaihtoihin taloudellista tukea, joka 
helpottaa niiden toteuttamista. Kyseessä voi olla opettajavaihto, johon sisältyy tietty määrä 
opetusta partnerioppilaitoksessa tai henkilöstövaihto ilman opetusvelvollisuutta. Vierailut 
ja opetus ulkomaisissa korkeakouluissa ovat keino ammatilliseen kehittymiseen ja monesti 
myös työmotivaatiota lisäävä inspiraation lähde. 

Kansainvälisen henkilöstövaihdon lähtökohta on vastavuoroisuus. Kun Xamkista lähde-
tään ulkomaiseen korkeakouluun, niin vastaavasti otamme mielellämme vastaan ulko-
maisia vaihto-opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa. Vaihdot rikastuttavat Xamkin 
koulutustarjontaa ja yksittäisten kurssien sisältöä. Samalla rakennetaan yhteistyötä, joka 
parhaimmillaan kehittyy ja hyödyntää molempia osapuolia vielä vuosienkin jälkeen. Henki-
löstövaihdon tulisikin olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, kaikkien osapuolten tarpeista 
lähtevää toimintaa.

Perinteikäs kansainvälinen kesälukukausi on saanut uuden toimintamallin muutaman 
välivuoden jälkeen. Kesällä 2019 toteutettu kesälukukausi antoi hyvän pohjan kehittää 
konseptia edelleen Summer Schooliksi vuoden 2020 toteutusta varten. Esimerkiksi vuo-
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teen 2019 verrattuna Summer Schoolin kurssitarjontaa on tiivistetty aiemmasta kolmesta 
viikosta kahteen viikkoon. Ulkomaiset opettajat ja luennoitsijat avaavat ikkunoita kansain-
väliseen osaamiseen niin sisällöllisesti kuin pedagogisestikin. Samalla tarjoutuu Xamkin 
omalle henkilöstölle mahdollisuus verkostoitumiseen ja monitasoiseen kumppanuuksien 
rakentamiseen. 

TKI-YHTEISTYÖ LAAJENTAA RAJOJAAN  
Xamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on vahvasti kansainvä-
listä. Strategian mukaan kansainvälistä huippua tavoitellaan osaamisen terävillä kärjillä, 
joita ovat puukuitututkimus, dataperustaiset hyvinvointipalvelut, digitaalinen ja luova 
liiketoiminta sekä satama- ja rautatielogistiikka. 

Kaikilla TKI-toiminnan vahvuusaloilla toteutetaan kv-hankkeita, joiden osana voidaan 
edistää myös kansainvälistä tutkijayhteistyötä. Hankkeiden lisäksi TKI-henkilöstö osal-
listuu ulkomaisiin seminaareihin ja konferensseihin, jotka ovat tärkeitä foorumeita, kun 
luodaan kansainvälisessä TKI-toiminnassa välttämättömiä verkostoja ja yhteistyösuhteita. 

TKI:n ja koulutuksen integraatio kansainvälisyyden näkökulmasta edellyttää koordinointia 
ja hyvää yhteistyötä Xamkin sisällä. Siihen kuuluu muun muassa Xamkin olemassa olevan 
partneriverkoston nykyistä suunnitelmallisempi ja monipuolisempi hyödyntäminen. Kv-pal-
veluissa on otettu konkreettinen askel yhteistyön kehittämisessä TKI:n kv-koordinaattorin 
aloitettua työnsä vuoden 2020 alussa.  

KOTIKANSAINVÄLISTYMISESSÄ VALINNAN-  
JA KEHITTÄMISEN VARAA
Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan kansainvälisten kokemusten hankkimista ja vierai-
siin kulttuureihin tutustumista kotimaassa. Se koskee etenkin niitä opiskelijoita ja myös 
korkeakoulun henkilöstöä, jolla ei mahdollisuutta lähteä itse ulkomaille vaihtoon.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön Jyväskylän yliopistolla teettämän selvityksen (Weimer ym. 
2019) mukaan kotikansainvälistymisessä on paljon mahdollisuuksia. Usein se tarkoittaa 
siirtymistä pois omalta mukavuusalueelta, sillä on virheellistä ajatella kansainvälistymisen 
tarkoittavan vain englannin kieltä ja kansainvälisten opiskelijoiden tai henkilöstön läsnäoloa. 

Yhtenä hyvänä esimerkkinä kotikansainvälistymisestä selvityksessä mainitaan ystäväper-
hetoiminta, jossa suomalainen perhe ottaa ulkomaisen opiskelijan ”kummilapsekseen” 
hänen Suomessa oleskelunsa ajaksi. Tavoitteena on helpottaa sopeutumista Suomeen, suo-
malaisuuteen ja opiskelupaikkakuntaan.  Alun perin ”Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Sa-
von voimavaraksi” -hankkeessa pilotoitua ystäväperhetoimintaa toteutettiin aikaisemmin 
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Xamkissa yhteistyössä opiskelijakunta Kaakon kanssa, mutta päävastuu on nyt siirtynyt 
kv-palveluille. Kampuspaikkakunnilla on ollut kiinnostusta toimintaa kohtaan, ja haluk-
kaita isäntäperheitä on jopa enemmän kuin ohjelmaan hakeneita opiskelijoita. Ystäväperhe-
toiminta on suunnattu ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat Suomessa useamman 
vuoden ja tarvitsevat vaihto-opiskelijoita enemmän tukea integroitumisessa suomalaiseen 
yhteiskuntaan. 

Muita suosituksia kotikansainvälistymisen edistämiseen selvityksessä olivat mm. kulttuu-
rienväliset opetusmenetelmät, opetus- ja hallintohenkilöstön kansainvälisyysosaamisen ja 
kielitaidon kehittäminen, kansainväliset rekrytoinnit sekä kv-tuutortoiminta (Weimer ym. 
2019, 34). Xamkissa kotikansainvälistymistä edustavat muun muassa kampusten ja koulu-
tusten kv-viikot. Tarjolla on ulkomaisia luennoitsijoita, seminaareja ja erilaisia tapahtumia. 
Kouvolan kampuksen kv-viikon suosituin tapahtuma on kansainvälisten opiskelijoiden 
järjestämä Food tasting, jolloin he esittelevät ja maistattavat oman maansa ruokakulttuuria. 

”KAMPUKSENA KOKO MAAILMA”  
Opiskelijavaihdot ovat kuuluneet olennaisesti ammattikorkeakoulujen kansainvälisyyteen, 
vaikka toteutuneet vaihtopäivät ovat laskeneet valtakunnallisesti vuosittain: vuodesta 2017 
vuoteen 2018 lasku oli 6 %. Xamkissa lasku oli 51 827 päivästä 39 604 päivään (vähennys 
noin 24 %). Saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrän valtakunnallinen lasku oli suunnilleen 
samalla tasolla kuin lähtevien, mutta Xamkissa saapuvien vaihto-opiskelijoiden päivien 
lukumäärät laskivat vuodesta 2017 vuoteen 2018 noin 3 % (vuoteen 2016 laskua oli noin 
28 %). Vaihtoon lähtevien suhde saapuviin oli vuonna 2018 noin 59 %, ja siinä Xamk oli 
sijalla 19 kaikkien ammattikorkeakoulujen joukossa. (Jonninen 2019, 19, 21, 23). Jatkossa 
opiskelijavaihdossa tulisikin panostaa määrän sijasta laatuun eli pohtia, kenelle vaihtojaksot 
ulkomailla ovat sopivimmat ja kenelle opiskelijalle kotikansainvälistyminen on parempi 
vaihtoehto tukea kansainvälisyyden kehittymistä. 

Strategian mukaan Xamk panostaa koulutusvientiin ja painopisteenä ovat erityisesti Kiinan 
koulutusmarkkinat. Hyvien vientituotteiden, onnistuneen markkinoinnin ja kumppa-
nuuksien avulla koulutusviennillä on mahdollisuuksia kasvaa merkittäväksi osaksi Xamkin 
liiketoimintaa. Yhteistyö kiinalaisten yliopistojen kanssa on kehittynyt esimerkiksi opet-
tajavaihtoina. Henanin yliopisto on koulutusyhteistyön lisäksi Xamkin laatuauditoinnin 
vertaisarviointikumppani.

Xamkin partneriverkosto mahdollistaa yhteistyön hyvin erilaisten korkeakoulujen kanssa 
eri puolilla maailmaa. Painopiste on kuitenkin Euroopassa, luoteis-Venäjällä ja Kiinassa. 
Laaja verkosto vaatii paljon työtä, jotta se pysyy aktiivisena ja jotta yhteistyö pysyy vasta-
vuoroisena. Siksi on perusteltua tarkastella kriittisesti nykyisiäkin sopimuksia ja etenkin 
uusien partnereiden tarvetta. Vaihto-ohjelmat, kuten Erasmus, edellyttävät osapuolten välisiä 
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sopimuksia, mutta yhteistyötä voidaan tehdä monien kumppaneiden kanssa ilmankin. Toi-
saalta, sopimus on julkituotu tahtotila yhteistyön tavoitteista ja raameista. Erasmus-kauden 
vaihtuminen 2021 on luonteva rajapyykki partneriverkoston arviointiin myös Xamkissa. 
Taloudellisesti Erasmus-ohjelma on tärkeä kansainvälisten vaihtojen mahdollistaja myös 
jatkossa, sillä alustavien tieto mukaan EU on kasvattamassa ohjelman rahoitusta tulossa 
olevalla kaudella. 

LOPUKSI
Viime vuosina ammattikorkeakouluopiskelijoiden kiinnostus vaihto-opiskeluun on vähen-
tynyt valtakunnallisesti ja myös Xamkissa. Siksi on tärkeää, että meillä on toimivat prosessit 
ja keinot kannustaa opiskelijoita suorittamaan osa tutkinnosta ulkomailla tai osallistumaan 
kotikansainvälistymisaktiviteetteihin (mm. vieraskieliset opintojaksot, Summer School, 
koulutuksiin liittyvät kansainväliset projektit). Xamkin tulee myös tukea aktiivisemmin 
ulkomaalaisia opiskelijoita integroitumaan suomalaisiin yrityksiin ja yhteiskuntaan muun 
muassa työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessien aikana. 

Xamkin strategiassa kansainvälisyys halutaan nostaa voimavaraksi; kv-toiminta tuo alueel-
le osaamista, kansainvälistä työvoimaa sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. 
Tavoite on haasteellinen, mutta toisaalta myös välttämättömyys. Työtä tehdään monella 
saralla – koulutus- ja TKI-toiminnassa, opiskelija-, harjoittelija- ja henkilöstövaihdoissa, 
koulutusviennissä, täydennyskoulutuksessa – kotimaassa ja ulkomailla. Tavoitteet ja niiden 
puolesta tehtävä työ kuvastavat kansainvälisyyden merkitystä ja monimuotoisuutta. 
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KV-PALVELUT TUKIPALVELUNA
Grigory Budin & Minna Hämäläinen & Ulf Jensen-Munk

Xamkin kv-palveluiden päätehtävänä on opiskelija- ja henkilökuntavaihtojen toteuttaminen 
sekä kv-partneriverkoston ylläpitäminen. Näiden lisäksi kv-palvelut on mukana erilaisissa 
toimissa, muun muassa kesälukukauden järjestämisessä sekä kansainvälisten opiskelijoiden 
rekrytoinnissa. Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata kv-palveluiden roolia ja tehtäviä.

TAVOITTEENA SUJUVA JA HEDELMÄLLINEN  
VAIHTOKOKEMUS
Kuten muutkin korkeakoulut, Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden lähteä vaihtoon 
opintojen aikana. Vaikka pääsyy vaihtoon lähtemiselle on opintojen tai työharjoittelun 
suorittaminen kohdemaassa, yksi yleisimmistä muista syistä vaihtoon hakeutumiseen on 
kielitaidon kehittäminen ja kansainvälisen kokemuksen saaminen. Ideaalitilanteessa vaihto 
tarjoaa opiskelijalle arvokkaan henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ammatillisen kokemuksen. 

Opiskelijoita informoidaan ja rohkaistaan heti heidän opintojensa alkuvaiheessa lähtemään 
vaihtoon. Käytännössä vaihdot sijoittuvat pääasiassa toiseen tai kolmanteen opiskeluvuoteen. 
Kv-koordinaattorit sekä koulutusten kv-vastuuopettajat pitävät opiskelijoille kv-infoja vaih-
tomahdollisuuksista ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Infoissa kerrotaan vaihtokoh-
teista ja ajankohdista, vaihdon rahoituksesta ja vaihtoprosessista yleensä. Info-tilaisuuksiin 
pyydetään mukaan myös vaihdossa olleita opiskelijoita kertomaan omista vaihtokokemuk-
sistaan. Infojen lisäksi opiskelijoita pyritään motivoimaan kansainvälistymiseen Xamkin 
somekanavien sekä opiskelijaintran kautta.

Vaihtoon lähtevät opiskelijat tekevät ensin sisäisen vaihtohakemuksen oman alansa kv-koor-
dinaattorille SoleMove-alustan kautta. Kv-koordinaattori ja kv-vastuuopettaja haastattelevat 
hakijat, ja sen pohjalta tehdään opiskelijavalinnat eri vaihtokohteisiin. Vaikka Xamkilla on 
laaja partneriverkosto, kaikki opiskelijat eivät välttämättä pääse haluamaansa korkeakouluun. 
Kuitenkin enemmistölle vaihtoon hakeville opiskelijoille löytyy paikka. Siksi opiskelijoita kan-
nustetaan aina miettimään useampi opintoihinsa sopiva vaihtokohde jo ennen sisäistä hakua.

Hyväksynnän jälkeen kv-koordinaattori auttaa opiskelijaa sekä tarvittavien paperien täyttä-
misessä että muiden käytännön valmistelujen kanssa. Kv-vastuuopettaja vastaa vaihtojakson 
sisällöllisestä ohjaamisesta ja ulkomailla suoritettavien opintojen sisällyttämisestä tutkintoon 
(Learning agreement). Prosessit ovat periaatteessa samat kaikilla neljällä eri kampuksella, 
mutta kampusten välisissä toimintatavoissa voi olla pieniä eroavaisuuksia. 
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Kv-koordinaattori sekä kv-vastuuopettaja (tai opiskelijavastaava, rooleissa on koulutuskoh-
taisia eroja) ovat opiskelijan tukena vaihtoprosessin alusta loppuun saakka. Yhteydenpito 
vaihtojakson aikana ja ohjeistaminen vaihdon jälkeisistä dokumenteista kuuluu osana 
vaihtoprosessiin. Vaihto on muodollisesti suoritettu, kun tarvittavat paperit on palautettu 
ja opiskelijan suoritukset kirjattu opintorekisteriin.

SATOJA LÄHTEVIÄ JA SAAPUVIA VAIHTO-OPISKELIJOITA
Vuonna 2017 Xamkista lähti 207 opiskelijaa alle kolmen kuukauden vaihtoon ja 303 opis-
kelijaa yli kolmen kuukauden vaihtoon. Vuonna 2018 lähtevien määrät olivat 140 opiske-
lijaa alle kolmen kuukauden vaihtoon ja 254 opiskelijaa yli kolmen kuukauden vaihtoon. 
Luvut sisältävät sekä opiskelija- että harjoittelijavaihdot. Kuvassa 1 esitetään opiskelijoiden 
vaihtojaksot vuosina 2017–2019. 

Xamkiin tulee kaikille neljälle kampukselle vaihto-opiskelijoita suorittamaan opintoja tai 
tekemään työharjoittelua. Xamk tarjoaa useita englanninkielisiä koulutuksia, joihin vaih-
to-opiskelijoita partnerioppilaitoksista voidaan vastaanottaa. Monet näistä koulutuksista 
tarjoavat myös kaksoistutkintomahdollisuuden. Lukuvuoden 2018–2019 aikana Xamkiin 
tuli yhteensä 260 vaihto-opiskelijaa suorittamaan opintojaan tai harjoitteluaan eri koulu-
tusyksiköihin. Enemmistö opiskelijoista tuli Saksasta, Ranskasta ja Venäjältä. Syksylle 2019 
Xamkiin hyväksyttiin 151 vaihto-opiskelijaa, joista suurin osa aloittaa opintonsa syksyllä ja 
opiskelee Xamkissa yhden lukukauden ajan. Pieni osa jatkaa opintojaan koko lukuvuoden.

 
Kuva 1. Opiskelu- ja harjoittelujaksojen määrä Xamkissa 2017 – 2019. Lähde: Opetushallinnon tilas-
topalvelu.

Lähettävät partnerioppilaitokset ulkomailla tekevät omat sisäiset opiskelijavalintansa ja 
nimeävät valitut opiskelijat Xamkille. Vastaanottavat kv-koordinaattorit ohjeistavat opis-
kelijoita saapuvien hakuprosessissa ja käsittelevät vaihtohakemukset. Vastaanottavien kou-
lutusyksiköitten koulutusjohtajat hyväksyvät lopulliset opiskelijavalinnat. Vastaanottavat 
kv-koordinaattorit opastavat opiskelijoita saapumiseen liittyvissä asioissa, auttavat asunnon 
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löytämisessä sekä antavat tietoa Suomessa elämisestä ja opiskelusta. Kaikilla kampuksilla 
on myös kv-tuutoreita, jotka auttavat kv-opiskelijoita asettumaan aloilleen paikkakunnalla. 

Pelkkä kv-palveluiden panos ei takaa runsaslukuisia opiskelija- ja harjoittelijavaihtoja, 
vaan hyvät vaihtoluvut koostuvat kv-palveluiden ja koulutusyksiköiden toimivasta ja su-
juvasta yhteistyöstä. Kv-palvelut voivat edistää vaihtolukuja takaamalla. Opiskelijan hyvä 
vaihtokokemus auttaa ylläpitämään ja edistämään hyvää mainetta partnerioppilaitosten 
joukossa. Jotta Xamk pysyisi kilpailukykyisenä kansainvälisellä korkeakoulutuskentällä ja 
houkuttelisi enemmän hyviä vaihto-opiskelijoita, tulisi Xamkin tarjota laadukas ja laaja 
valikoima olennaisia ja moderneja kursseja englanniksi. 

Ulkomaisia opiskelijoita on osallistunut myös kv-palveluiden koordinoimaan kesälukukau-
teen 1990-luvulta alkaen. Muutaman vuoden tauon jälkeen kv-kesälukukausi toteutettiin 
kesällä 2019 Mikkelin ja Kouvolan kampuksilla. Aiheina olivat Artificial Intelligence ja Wel-
lbeing Management, joihin liittyviä viiden opintopisteen kursseja järjestettiin toukokuusta 
elokuuhun. Saatujen palautteiden perusteella konseptia kehitettiin edelleen, ja kesällä 2020 
opintojaksot tarjotaan intensiivisempinä kokonaisuuksina Summer School -konseptin alla. 

VAIHTO-OHJELMAT JA YHTEISTYÖSOPIMUKSET  
ANTAVAT MAHDOLLISUUKSIA
Kv-palveluissa hyödynnetään erilaisia kansainvälisiä vaihto-ohjelmia, joiden kautta saatava 
taloudellinen tuki mahdollistaa muun muassa opiskelijavaihdon nykyisessä laajuudes-
saan. Suurin vaihto-ohjelma on EU:n Erasmus+ korkeakoulutukselle (2014–2020). Sen 
tavoitteena on edistää korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ohjelman kautta 
toteutetaan kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja 
henkilökuntavaihdoissa. Muita rahoitusohjelmia ovat Nordplus-korkeakoulutusohjelma 
sekä FIRST+-ohjelma, jotka mahdollistavat korkeakouluyhteistyötä Pohjoismaissa ja Bal-
tiassa sekä Venäjällä. Ohjelmien kautta voidaan tukea opiskelija- ja opettajavaihtoja sekä 
erilaisia intensiivikursseja.  

Lisäksi Xamkilla on korkeakoulujen kanssa kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia, jotka mah-
dollistavat opiskelijavaihdon. Tällöin rahoitus ei tule erillisestä ohjelmasta, vaan opiskelija 
saa apurahan omalta kotikorkeakoulultaan.

OPETTAJA- JA HENKILÖKUNTAVAIHTO
Opiskelija- ja harjoittelijavaihtojen lisäksi opettajilla ja muulla henkilökunnalla on mah-
dollisuus lähteä kv-vaihtoon. Tavoitteena on tarjota henkilöstölle mahdollisuus verkosto-
itumiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Samalla henkilöstövaihto vahvistaa 
yhteistyösuhteita Xamkin partneriverkoston kanssa. 
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Kv-palvelut auttaa henkilöstövaihtojen suunnittelussa eri tavoin. Jotkut kaipaavat vinkkejä 
sopivista kohteista, toiset taas kannustusta miettiessään vaihtoon lähtöä, kolmas saat-
taa tarvita tietoja erilaisista rahoitusvaihtoehdoista. Vaihto-ohjelmista etenkin Erasmus+ 
edellyttää jonkin verran paperityötä. Periaatteena on, että jokaista neuvotaan tarvittaessa 
henkilökohtaisesti, vaikka tarvittava tieto Staffista löytyykin. Matkajärjestelyissä lähtijää 
opastaa Xamkin matkustusohje ja matkatoimisto. Jos jokin partneri tai muu taho tahtoo 
tulla vierailulle Xamkiin, etsii kv-palvelut sopivan koulutuksen tai yksikön, joka voisi ottaa 
vieraan vastaan.

Kv-palvelut tuottaa myös tilastotietoa saapuvasta ja lähtevästä henkilöstövaihdosta muun 
muassa OKM:n tiedonkeruuta sekä koulutusten ja TKI:n tulosseurantaa varten. Hen-
kilöstön kaikkien ulkomaan matkojen koordinointi ei kuulu kv-palveluille, koska kv-palvelut 
keskittyvät partneriverkoston kanssa toteutuvaan vaihtoon. Kokonaiskuva Xamkin kv-liik-
kuvuudesta syntyy kuitenkin kv-palveluiden tilastoseurannan kautta. 

Kv-palveluissa henkilöstövaihto on keskitetty yhdelle asiaan keskittyneelle koordinaat-
torille, mutta apua ja neuvoja saa kaikilta kv-koordinaattoreilta, jotka tarvittaessa ohjaavat 
eteenpäin. 

TUKENA KV-MARKKINOINNISSA
Xamkin koulutusten markkinoinnista vastaa kokonaisuudessaan Viestintä- ja markkinoin-
tipalvelut -yksikkö. Kv-palvelut tukee ja auttaa vieraskielisten koulutusten markkinointiak-
tiviteeteissa ja opiskelijarekrytoinnissa. Markkinoinnin pääasiallisia keinoja ovat sosiaalisen 
median keinot, joita kohdistetaan eri tavoin haluttuihin kohdemaihin. Myös koulutukset 
ovat omalta osaltaan mukana markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa esimerkiksi 
järjestämällä erilaisia webinaareja sekä motivoimalla ja tukemalla omien opiskelijoidensa 
markkinointitoimenpiteitä. Ennakointiin panostaminen kannattaa.  

Lisäksi opiskelijarekrytointia toteutetaan muun muassa Itä-Euroopassa järjestettävillä kou-
lutusmessuilla ja varsinkin EU/ETA-alueiden ulkopuolisessa rekrytoinnissa on alettu hyö-
dyntää myös kahta erilaista portaalia (Bachelorstudies.com sekä Studyportals.com), joiden 
käytöstä on saatu kiinnostuneiden hakijoiden määrän perusteella hyviä tuloksia. Portaalit 
tarjoavat potentiaalisille hakijoille Xamk-tietoutta, mutta eivät kuitenkaan yksistään takaa 
riittäviä kansainvälisiä hakijalukuja. Tiedon jakamisen tehostamiseksi Xamk on kokeillut 
pienimuotoisesti kansainvälisiä agentteja vieraskielisten ohjelmien markkinoinnissa. Tällä 
hetkellä Xamkilla on yksi agentti Pietarissa. 

Kaiken kaikkiaan ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytoinnin lisäämiseksi kansainvälistä 
markkinointia tulee edelleen kehittää eri tavoin. Erilaisia markkinointitoimenpiteitä ke-
hitetään yhteistyössä Viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikön kanssa. 
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PARTNERIOPPILAITOKSET JA YHTEISTYÖSOPIMUKSET

Xamkilla on yli 320 kansainvälistä partnerioppilaitosta ympäri maailmaa. Sujuvan yhteis-
työn takaamiseksi jokaisen partnerioppilaitoksen kanssa on solmittu joko kahdenvälinen 
tai monitahoinen (esim. verkostopartnerit) yhteistyösopimus, jossa määritellään yksityis-
kohtaisesti yhteistyön muodot, opiskelija- sekä henkilökuntavaihtojen määrät sekä rahoi-
tusehdot, mikäli sellaisia on. Kaikki sopimukset valmistellaan yhteistyössä koulutusten ja 
kv-palveluiden kanssa.

Uusia yhteistyösopimuksia solmittaessa on hyvä huomioida, että kv-palveluilla on pitkä ja 
vankka kokemus kansainvälisessä yhteistyössä. Siksi uudet sopimukset laaditaan yhteistyössä 
koulutusten ja kv-palveluiden kanssa. Sama koskee myös olemassa olevien sopimusten jatkoa 
ja laajentamista koskemaan useampaa koulutusta. Xamkin nykyinen partneriverkosto on 
kuitenkin laaja, ja uusia sopimuksia tehdään harkiten. Kummallekaan osapuolelle ei ole 
tarkoituksenmukaista solmia sopimuksia, jotka jäävät paperille tai toteutuvat yksipuolisesti. 

LOPUKSI 
Kv-palveluissa tehdään monipuolista työtä kansainvälisyyden puolesta opiskelijavaihtojen 
ja partneriverkoston ollessa toiminnan ytimessä. Uusia tehtäviä tulee ja entiset kehittyvät. 
Xamkin strategiaan sisällytetty koulutusvienti on yksi esimerkki avauksesta, joka on tuonut 
uutta myös kv-palvelujen toimintaan ja työnjakoon. Kansainvälisyys on Xamkin läpileik-
kaava teema, ja työtä sen puolesta tehdään eri tahoilla ja tavoilla koko organisaatiossa. 
Kaikessa on kyse yhteistyöstä – opiskelijat, henkilöstö, koulutukset, yksiköt, esimiehet, 
kollegat, partnerit, sidosryhmät ovat tärkeitä kv-palveluille, ja uskomme, että myös me 
olemme sitä heille. 
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Kuva 1. Kv-palvelujen henkilöstöä opintomatkalla Vilnassa. Vasemmalta: Henrik Luikko, Kaisa 
Åkerman, Elisa Kaasinen, Anu Pirttimäki (takana), Marja-Liisa Kakkonen, Ulf Jensen-Munk, Eeva 
Virtanen, Lea Reponen (takana), Minna Hämäläinen (takana), Ulla Vuorinen, Grigory Budin (Kuva: 
Minna Hämäläinen)

LÄHTEET:  
Opetushallinnon tilastopalvelu. Saatavissa https://vipunen.fi/fi-fi [Viitattu 31.3.2020]

https://vipunen.fi/fi-fi
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LIITE 1: KV-PALVELUJEN HENKILÖSTÖ 1.1.2020

Nimi Tehtävä Kampus

Päivi Arolainen-Peltola Henkilöstövaihdot Kaikki kampukset 

Grigory Budin 
Saapuvat vaihto-opiskelijat  
ja markkinoinnin tuki 

Kotka 

Minna Hämäläinen Koulutusvienti Kaikki kampukset 

Ulf Jensen-Munk Saapuvat vaihto-opiskelijat Kouvola

Marja-Liisa Kakkonen Kv-päällikkö Kaikki kampukset

Sari Kärkkäinen Lähtevät vaihto-opiskelijat Mikkeli 

Henrik Luikko TKI:n kv-koordinaattori Kaikki kampukset

Sari Pieviläinen Lähtevät vaihto-opiskelijat Kotka

Anu Pirttimäki Lähtevät vaihto-opiskelijat Kouvola

Lea Reponen 
Lähtevät/saapuvat  
vaihto-opiskelijat 

Savonlinna

Eeva Virtanen Erasmus-koordinaattori Kaikki kampukset

Ulla Vuorinen Saapuvat vaihto-opiskelijat Mikkeli

Kaisa Åkerman Lähtevät vaihto-opiskelijat Mikkeli
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HYVINVOINTIALAN KV-VIIKKO 
OSANA KOULUTUSTEN  
KANSAINVÄLISTYMISTÄ 

Minna Hämäläinen 

Hyvinvointialojen Kansainvälisyysviikko (kv-viikko) on järjestetty Mikkelin kampuksella 
vuodesta 2012 lähtien, seitsemännen kerran vuonna 2019. Alussa mukana olivat silloiset 
Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitos sekä Mikkelin Terveysalan laitos. Toimin tuolloin 
kyseisten laitosten kv-koordinaattorina yhteisöpedagogi-, hoitotyön-, sosionomi- sekä kult-
tuurituotannon koulutuksissa. Kulttuurituotannon koulutuksen päätyttyä ja nuorisotyön 
yhdistyttyä Matkailu-, ravisemis- ja nuorisoalan yksikköön, myös restonomikoulutus tuli 
mukaan viikon suunnitteluun ja toteutukseen.
 
Ajatus kv-viikolle lähti aikoinaan laitosten yhteisestä kv-tiimistä vuonna 2011. Tavoitteena 
oli luoda pysyvää kv-yhteistyötä eurooppalaisten partnerioppilaitosten kanssa vuosittain 
toteutettuna. Ensimmäisen kv-viikon pääteemana vuonna 2012 oli ”Hyvinvoinnin edis-
tämisen ajankohtaiset teemat”, ja jo tuolloin suunniteltiin, että pääteemana voisi olla aina 
hyvinvointiin liittyvä aihe, jonka alle voisi vuosittain rakentaa erilaisia alateemoja. Pää-
teeman tarkoituksena oli kattaa monia eri osa-alueita, jolloin se antaisi partnereille tiettyä 
vapautta esitellä heidän omia ajankohtaisia teemojaan kv-viikon aikana. Kv-viikolle on tästä 
lähtien osallistunut vuosittain 20–30 vierailijaa, määrä on kuitenkin noussut vuosittain.

Tämän artikkelin tarkoitus on tuoda kv-viikon tarkoitusta ja hyötyjä esille myös muille 
xamkilaisille kuin vain kv-palveluille ja -toimintaan osallistuville koulutusyksiköille.  

KV-VIIKON KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT
Hyvinvointialojen kv-viikko tarkoittaa sitä, että viikkoa järjestäviin koulutuksiin kutsutaan 
vierailevia opettajia Xamkin partnerioppilaitoksista kyseisiltä aloilta luennoimaan viikon 
pääteemasta, joka vaihtuu vuosittain. Suunnittelutyö aloitetaan hyvissä ajoin alkusyksystä 
yhdessä osallistuvien koulutusten kv-vastuuopettajien kesken. Kutsu viikolle lähetetään 
alkusyksystä partnerioppilaitosten kv-toimistoihin ”Save the date” -tyyppisesti ja ilmoit-
tautumiset pyydetään yleensä joulukuun loppuun. Monet opettajat ovat jakaneet kutsua 
myös omille henkilökohtaisille opettajakollegakontakteilleen. Kutsuun liitetään tieto viikon 
teemasta, alustava ohjelmarunko (vuodesta aina hiukan poiketen mutta pääpiirteittäin 
samanlainen), joka täsmentyy, kun osallistujien tarkka määrä sekä luentoaiheet ovat sel-
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villä. Ilmoittautumisissa pyydetään määrittämään, tuleeko osallistuja Xamkiin esimerkiksi 
Erasmus+-opettaja- tai -henkilökuntavaihdon rahoituksella, jolloin Erasmus+-ohjelma on 
määrittänyt vaihdon keston ja opetustuntien määrän. Opettajavaihdossa tämä tarkoittaa 
vähintään kahdeksan tunnin opetusmäärää viikon aikana.

Koulutusten kv-vastuuopettajat ovat vastuussa viikon sisällöistä. Kun ilmoittautumiset ja 
tarvittaessa abstraktit on saatu, sijoittelevat kv-vastuuopettajat vierailijoiden luennot viikolle 
osallistuvien, etukäteen sovittujen opiskelijaryhmien lukujärjestyksiin yleisen aikataulurun-
gon puitteissa. Kv-vastuuopettajien rooliin kuuluu myös yhteistyötapaamisten sopiminen 
sekä viikon ohjelmassa mukana oleminen ja oman alansa vieraiden hostaaminen. Viikon 
järjestelyissä on ollut mukana yleensä myös koulumme opiskelijoita. 

Oma roolini kv-viikon järjestelyissä on lähinnä käytännön asioista vastaaminen ja niiden 
organisointi. Kasaan koulutuksen opettajilta saadut ohjelman sisällöt yhteen ja rakennan 
alakohtaiset ohjelmat. Olen yhteydessä saapuviin opettajiin sekä autan tarvittaessa majoitus- 
ja matkustusasioissa. Varaan tarvittavat tilat yhteistyöneuvotteluille ja sovin tapaamisia, 
kestitsen vieraita, organisoin tervetuliaispäivällisen, teen ja lähetän tarvittaessa kutsuja 
esimerkiksi venäläisille osallistujille, tarkistan ja välitän Erasmus+-opettaja- ja -henkilö-
kuntavaihdon paperit yksikköön ja hoidan allekirjoitettavaksi, osallistumistodistukset 
viikon jälkeen ynnä muut paperityöt. Hoidan käytännön järjestelyt viikon ajalle: näitä ovat 
mahdolliset autovaraukset, ruokailujen varaukset sekä muut ns. ”juoksevat asiat”.

KV-VIIKKO 2019, FUTURE OF WELLBEING
Vuoden 2019 kv-viikko teemalla ”Future of Wellbeing” järjestettiin 11.–15.3.2019. Viikon 
aikana opiskelijat kuulivat useita erilaisia alakohtaisia luentoja, joissa pohdittiin tulevaisuu-
den hyvinvointiin vaikuttavia teemoja ja tekijöitä sosiaali- ja terveysalalla sekä matkailu- 
ravitsemis- ja nuorisoalalla. Painotimme viikon järjestelyissä myös ekologisuutta, joka näkyi 
käytännössä muun muassa siirtymisenä paikasta toiseen kävellen sen sijaan, että olisimme 
järjestäneet joka paikkaan yhteiskuljetukset.

Viikolle saapui ennätysmäärä osallistujia, yhteensä 63 vierailijaa 11 eri maasta – Belgiasta, 
Latviasta, Venäjältä, Kazakstanista, Saksasta, Sveitsistä, Puolasta, Tanskasta, USA:sta, 
Sloveniasta sekä Virosta. Suurin osa vierailijoista oli partnerioppilaitoksien opettajia, mutta 
mukana oli myös muutama kv-toimistojen edustaja sekä myös henkilökuntavaihdossa yksi 
henkilö – Xamkin ensimmäinen – kiinteistöpalveluista. 

Järjestelyissä ja toteutuksessa oli mukana runsaasti opiskelijoita. Restonomiopiskelijat toimi-
vat vieraiden ”hosteina” sekä valmistivat vierailijoille suunnatussa luontokokemuspäivässä 
kotaruokaa. Sosionomiopiskelijat järjestivät kaikille yhteisen kv-torin kampuksella sekä 
suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa luontokokemus-
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päivän aktiviteetit. Lisäksi Opiskelijakunta Kaakon kv-vastaava toimi oikeana kätenäni 
viikon järjestelyissä vastaten muun muassa kaikille avoimen yleisohjelman organisoinnista.

Vuonna 2019 teimme myös ensimmäistä kertaa läheistä yhteistyötä Xamkin tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kanssa. Samaan aikaan kv-viikon kanssa järjestettiin 
”Villages on Move Network” -hankkeen hanketapaaminen Mikkelissä, jonka osallistujien 
ohjelma oli osin yhdistetty kv-viikon vierailijoiden ohjelman kanssa – esimerkiksi yksi 
päivä kv-viikon vieraille suunnatusta ohjelmasta oli Saimaa Stadiumilla, jossa järjestettiin 
Active Life -seminaari.

Myös Mikkelin kampusravintolat, kampuskirjasto ja kampuksen hyvinvointitoimijat lähti-
vät hienosti mukaan kansainvälisen ilmapiirin luomiseen omalla panoksellaan – Kampusra-
vintoloissa oli koko viikon ajan kansainväliset menut, kampuskirjaston viikon teemana oli 
Kiina ja hyvinvointitoimijat pitivät omaa työpajaa sekä kv-aiheista tuotosta X1-käytävällä. 
Itse tuotin vielä somesisältöä viikosta ja sen tapahtumista Xamkin somekanaviin yhdessä 
host-opiskelijoiden kanssa.

VIIKON OHJELMA
Vieraita pyydettiin saapumaan Mikkeliin sunnuntaina, jotta he ehtivät osallistumaan maa-
nantain aloitukseen kahvitarjoilun sekä erilaisten tervetulopuheenvuorojen saattelemana. 
Lounaan jälkeen vieraille oli järjestetty TKI-hankkeiden esittely hanketorina, joka herätti 
osallistujissa suurta kiinnostusta. Päivän päätti kampuskierros Mikkelin kampuksella.

Tiistaina ohjelmassa oli alakohtaisia luentoja sekä sosionomiopiskelijoiden järjestämä kv-tori 
Dexin aulassa, jossa opiskelijat olivat vetämässä kaikille avointa ohjelmaa erilaisina pieninä 
työpajoina. 

Kuvat 1 ja 2. Sosionomiopiskelijoiden järjestämä kv-tori tiistai- ja keskiviikkoiltapäivinä (Kuva: Min-
na Hämäläinen) 
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Illalla järjestettiin ravintola Tallissa ”Welcoming Dinner”, jossa olivat mukana koulu-
tusjohtajat, viikolle osallistuvien koulutusten opettajia, kv-päällikkö ja minä järjestävänä 
kv-koordinaattorina, sekä Villages on Move Network -hankkeen kansainväliset vieraat 
suomalaisten TKI-hankeihmisten kera.

Keskiviikon ohjelma koostui lähinnä Active Life -seminaarista ja kierroksesta Saimaa Stadiu-
milla. Erasmus+-sääntöjen vaatimien minimiopetustuntimäärien vuoksi osa vierailijoiden 
luennoista piti sijoittaa myös keskiviikolle, joten osittain keskiviikko koostui myös eri alojen 
luennoista. Sosionomiopiskelijat pitivät kv-toria Dexin aulassa myös keskiviikkoiltapäivänä.

Torstaina aamupäivälle oli järjestetty taas alakohtaisia luentoja sekä aikaa yhteistyöneuvotte-
luille ja verkostoitumiselle. Iltapäivällä järjestettiin Nature Experience Day Kaihun kodalla, 
jonne vieraat kävelivät kampukselta sosionomiopiskelijoiden johdolla. Kodalla heille oli 
heti tarjolla kevyt ja lämmin lounas, jossa tarjolla oli restonomiopiskelijoiden valmistamaa 
herkullista kana- ja kasviskeittoa. Lounaan jälkeen yhteisöpedagogi- ja sosionomiopiskelijat 
ohjeistivat vieraita jakautumaan joukkueisiin ja ohjasivat joukkueet erilaisille rasteille. Rastit 
olivat veden keittämistä lumesta trangialla teetä varten, lumikenkäily, mölkyn pelaaminen 
sekä rentoutumisharjoitus. 

Kuvat 3 ja 4. Tunnelmia keittolounaasta Kaihun kodalla ja virittäytymistä lumikenkäilyyn (Kuva: 
Minna Hämäläinen) 
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Nature Experience -päivän päätti Opiskelijakunta Kaakon järjestämä kevyt päivällinen 
Puskalla (opiskelijoiden ns. ”kerhotalo” kampusalueella), joka toimi samalla myös rentona 
viikon lopetuksena. Perjantaina vieraille oli vielä järjestetty työelämävierailukohteita eri 
aloilta muun muassa Violaan, hotelli Vaakunaan sekä Kalevankankaan koululle.

YHTEENVETO JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
Hyvinvointialojen kv-viikko on ollut erittäin pidetty ja suosittu tapahtuma, jonka osallis-
tujamäärät ovat vuosittain aina vain lisääntyneet. Partnerit ovat olleet tyytyväisiä viikon 
antiin, opetuksen järjestämiseen, viikon organisoimiseen sekä yleiseen ilmapiiriin. Kv-viikko 
on tuottanut useita avauksia yhteistyölle yli koulutusrajojen, ja viikolla vierailevat partnerit 
ovat verkostoituneet keskenään luoden näin uusia avauksia kv-yhteistyölle myös toistensa 
kanssa. Kv-vastuuopettajien täydellä panostuksella viikon järjestelyissä viikosta on saatu vuo-
si toisensa jälkeen hyvää palautetta niin osallistuvilta koulutuksilta kuin myös partnereilta.

Kv-viikon näkyväksi tekemisessä on kuitenkin ollut haasteita. Niille opiskelijoille ja työnteki-
jöille, jotka eivät ole mukana kv-viikon toteutuksessa, viikon tarkoitus jää usein epäselväksi, 
sillä sisällöt ja ohjelma näkyvät selvemmin lähinnä vain viikolle osallistuville. Tämän vuoksi 
kv-viikon näkyvyyteen on pyritty vuosi vuodelta panostamaan enemmän niin sisäisesti 
kuin ulkoisestikin hyödyntämällä erilaisia foorumeita ja somekanavia. 

Kv-viikkoperinnettä jatketaan jälleen tänä vuonna, jolloin tapahtuma järjestetään 9.–
13.3.2020, teemalla ”Promoting wellbeing through social interaction. How to provide high 
quality services?”. Viikolle on ilmoittautunut yhteensä 67 vierailijaa, joista 31 on opettajia 
tai henkilökuntaa ja 36 opiskelijoita. 

Vuoden 2021 kv-viikkoa aletaan suunnitella jälleen syksyllä 2020. Vaikka kv-viikon ohjelma 
rakentuukin vuosittain hyvin samanlaisella kaavalla, ovat kehitysehdotukset sekä uudet ideat 
esimerkiksi viikon sisältöihin tervetulleita. Olisi myös hienoa, jos kv-viikko tapahtumana 
saisi kipinää alleen myös muissa yksiköissä, jolloin voitaisiin luoda aitoa kansainvälistä 
yhteistyötä ja ilmapiiriä myös muualle kuin Hyvinvoinnin koulutusalalle.

Kevään 2020 kv-viikko peruttiin
koronapandemian vuoksi.
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KANSAINVÄLISYYS  
OPINNÄYTETÖIDEN AIHEENA
Lea Reponen 

Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella kansainvälisyyden ja kansainvälisen toimin-
nan hyödyntämistä Mikkelin, Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden opinnäytetöissä. Mamkissa, Kyamkissa ja Xamkissa on vuosien varrella 
tehty useita kansainvälisyyteen liittyviä opinnäytetöitä. Olen itse toimiessani ensin Mik-
kelin ammattikorkeakoulun Savonniemen kampuksen ja sittemmin Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksen kv-koordinaattorina saanut neljä kertaa 
informantin ominaisuudessa seurata kansainvälisyyttä käsittelevän opinnäytetyön teke-
mistä. Näissä opinnäytetöissä ovat tutkimuskohteina olleet sekä Savonlinnasta vaihtoon 
lähteneet opiskelijat että Savonlinnaan tulleet vaihto-opiskelijat, mutta myös Savonniemen 
kampukselta vaihdossa olleet opettajat ja henkilökunta.

SUOMEN VALIKOITUMINEN VAIHTOKOHTEEKSI JA  
VAIHTO-OPISKELIJOIDEN MIELIKUVAT SUOMESTA
Katri Siivonen ja Nita Silvennoinen (2008) tutkivat opinnäytetyössään sitä, mitkä asiat 
saivat ulkomaiset opiskelijat lähtemään Erasmus-vaihtoon ja valitsemaan Erasmus-vaihto-
kohteekseen nimenomaan Suomen, mitkä asiat vaikuttivat tässä päätöksentekoprosessissa 
ja miten he olivat saaneet tietoa Suomesta. Tämän lisäksi tutkittiin, millaisia mielikuvia 
opiskelijoilla oli Suomesta ja miten nämä mielikuvat muuttuivat Suomessa olon aikana. 
Siivonen ja Silvennoinen haastattelivat 20:ta Savonniemen kampukselle keväällä 2008 saa-
punutta matkailun, muotoilun, fysioterapian, jalkaterapian ja hoitotyön vaihto-opiskelijaa.  

Yleisimpinä motiiveina vaihtoon lähtemiselle vaihto-opiskelijat mainitsivat halun nähdä, 
kokea ja oppia uutta eri maista, kulttuureista, ihmisistä sekä työ- ja opiskelutavoista. Mo-
tiiveja olivat myös kielitaidon vahvistaminen ja halu olla osa kansainvälistä ryhmää sekä 
mahdollisuus matkustaa uusiin paikkoihin. Erityisesti terveysalan opiskelijat ajattelivat 
vaihdon myös olevan heille hyödyksi työurallaan tulevaisuudessa. Tutkimuksessa selvisi, 
että hyvin usein suurin vaikutus vaihtoon lähtemiseen oli ystävillä ja sukulaisilla, joilla oli 
jotakin kokemusta Suomesta sekä mahdollisesti Savonlinnasta. Yllättävää oli se, että vaikka 
opiskelijat saivatkin tietoa Suomesta ystäviltään ja sukulaisiltaan, niin omasta koulustaan 
he eivät tätä juurikaan saaneet. (Siivonen & Silvennoinen 2008.)
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Osa syistä, jotka saivat vaihto-opiskelijat valitsemaan vaihtokohteekseen Suomen, sekä hei-
dän mielikuvansa ennen vaihtoa, ovat jossain määrin ennalta arvattavia ja stereotyyppisiä: 
Suomen maine organisoituna hyvinvointivaltiona, hyvä terveydenhuolto, puhdas ja kaunis 
luonto, kylmyys, Lappi, porot ja joulupukki, eksoottisuus, erilainen kulttuuri ja niin edel-
leen. Usein käsitykset Suomesta olivat myös hataria ja perustuivat suomalaisiin julkisuuden 
henkilöihin ja suomalaiseen teknologiaosaamiseen. (Siivonen & Silvennoinen 2008.)

Vaihto-opiskelijoiden muuttuneista Suomi-mielikuvista mainittakoon se, että monet olivat 
yllättyneitä, ettei täällä ollutkaan niin kylmä kuin he olivat odottaneet. Vaihto-opiskelijat 
olivat myös positiivisesti yllättyneitä muun muassa Savonniemen kampuksen tiloista ja 
medialaitteista, Erasmus-organisaation toimivuudesta sekä tuutor- ja ystävä-perhetoimin-
nasta sekä ihmisten ystävällisyydestä, rehellisyydestä ja hyvästä englannin kielen taidosta. 
Negatiivisiksi asioiksi koettiin erityisesti kallis hintataso, suomalaisten ujous ja etenkin 
nuorten miesten runsas alkoholin käyttö. (Siivonen & Silvennoinen 2008.)

VAIHTOON LÄHTENEIDEN OPISKELIJOIDEN  
VALMENNUS VAIHTOPROSESSIIN
Niina Tarvonen ja Johanna Vilhunen (2008) tutkivat opinnäytetyössään Savonniemen 
kampukselta ulkomaille vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden kokemuksia siitä, kuinka 
hyvin (sekä lähettävä että vastaanottava) koulu valmensi heitä vaihtoprosessiin ja kuinka 
tätä ohjausprosessia voisi kehittää. Tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden kokemuk-
sia vaihtoprosessin eri vaiheista: vaihtomahdollisuuksista tiedottamisesta, orientaatiosta, 
Valtteri-verkkokurssista, kohdemaahan ja sen opiskeluympäristöön sopeutumisesta, kotiin-
paluuseen valmistautumisesta ja niin edelleen. Tarvonen ja Vilhunen haastattelivat Savon-
niemen kampuksen kv-koordinaattoria ja viittä lukuvuonna 2005–2006 vaihdossa ollutta 
23–25-vuotiasta naispuolista matkailun opiskelijaa, joilla teettivät myös sähköpostikyselyn 
vaihtomahdollisuuksista tiedottamisesta Savonniemen kampuksella. Opiskelijat olivat 
vaihdossa kolmesta kuuteen kuukautta, mutta eri maissa: Isossa-Britanniassa, Kreikassa, 
Ruotsissa, Saksassa ja Thaimaassa. 

Opinnäytetyön päätelmissä todettiin, että suurin osa haastatelluista opiskelijoista oli tyy-
tyväinen Savonniemen kampukselta saamaansa ohjaukseen, mutta osa jäi kaipaamaan 
kattavaa tietopakettia kohdemaasta ja kurssivalinnoista ja lisää henkilökohtaista ohjausta 
mm. asunnon hankkimisessa ja paperien täyttämisessä. Osa vaihdossa olleista opiskeli-
joista olisi myös kaivannut enemmän tuutortoimintaa vaihtokohteessa. Näyttää kuitenkin 
olevan paljon opiskelijan persoonallisuudesta kiinni, kuinka paljon ohjausta hän tarvitsee 
oppilaitokselta. (Tarvonen & Vilhunen 2008.)
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YSTÄVÄPERHETOIMINTA

Helen Aventin, Jenni Kososen ja Elisa Pitkäsen (2009) opinnäytetyössä tutkittiin Savon-
niemen kampuksen ystäväperhetoimintaa vaihto-opiskelijan sopeutumisen tukena. Avent, 
Kosonen ja Pitkänen haastattelivat 11:tä Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonniemen 
kampuksen ja kahta Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksen vaihto-opiskelijaa sekä 
neljää ystäväperhetoiminnassa mukana ollutta perhettä. 

Kaikki opiskelijat ja perheet pitivät ystäväperhetoimintaa positiivisena kokemuksena. Ystävä-
perhe toisaalta tuottaa vaihto-opiskelijalle elämyksiä ja tutustuttaa suomalaiseen kulttuuriin, 
toisaalta tukee ja auttaa vaihto-opiskelijaa vaihdon aikana. Opiskelijat saavat toiminnan 
kautta kontakteja suomalaisiin ja luovat heidän kanssaan ystävyyssuhteita; lisäksi molemmat 
osapuolet kokivat kehittäneensä kielitaitoaan. Suurimpana ongelmana toiminnassa pidet-
tiin aikataulujen yhteensovittamista ja yhteisen tekemisen keksimistä. Perheestä riippuen 
vaikeaksi koettiin myös välimatka perheen asuessa kaupungin ulkopuolella, tapaamisten 
järjestely, kulttuurierot ja joissakin tapauksissa myös kieliasiat. (Avent ym. 2009.)

Ystäväperhetoiminnan ongelmien ratkaisuksi ja toiminnan kehittämiseksi Avent, Kosonen ja 
Pitkänen laativat ystäväperhetoiminnassa mukana oleville tahoille sekä siitä kiinnostuneille 
perheille ja opiskelijoille tarkoitetun suomenkielisen ja englanninkielisen opaskirjasen (Ys-
täväperhetoiminnan opas, The Finnish Friend Programme Guidebook), jossa muun muassa 
kerrotaan toiminnan konseptista ja annetaan ideoita yhteisen tekemisen löytämiseen. 

SAVONNIEMEN KAMPUKSEN HENKILÖKUNNAN  
KV-LIIKKUVUUS
Tuukka Liikkasen ja Timo Suokkaan (2010) opinnäytetyön aihe oli Savonniemen kampuk-
sen henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus vuosina 2005–2009. Liikkanen ja Suokas 
halusivat Webropol-kyselyn avulla selvittää erityisesti sitä, mikä motivoi henkilökuntaa 
kansainvälistymään ja kuinka henkilökunnan kansainvälisestä liikkuvuudesta saatuja 
kokemuksia hyödynnetään henkilökunnan jokapäiväisessä työssä. 

Liikkasen ja Suokkaan (2010) mukaan Savonniemen kampuksen henkilökunta kokee 
kansainvälisyyden olevan osa päivittäistä työtään. Kansainvälinen liikkuvuus nähdään 
keinona parantaa omaa kulttuurituntemusta ja oma ammatillista kehittymistä. Uusien 
kansainvälisten kokemusten sekä kielitaidon ja kansainvälisten taitojen paranemisen myötä 
opettajat kokevat myös oman opetuksensa laadun paranevan. Kv-liikkuvuutta pidetään 
tärkeänä kuitenkin myös siksi, että vaihdosta saatuja kokemuksia jakamalla voidaan kartut-
taa koko oppilaitoksen osaamista; opetukseen saadaan lisää kansainvälistä ulottuvuutta ja 
opettajat voivat innostaa myös opiskelijoita kv-liikkuvuuteen. Urakehitykseen ei vaihdoista 
kuitenkaan koettu olevan hyötyä. 
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MUITA OPINNÄYTETÖITÄ

Edellä mainittujen opinnäytetöiden lisäksi Mikkelin, Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulussa on tehty useita kymmeniä kansainvälisyyteen liittyviä opinnäyte-
töitä, joiden aiheet ovat vaihdelleet laidasta laitaan: sairaanhoitajien kulttuurikompetenssista 
kv-tuutorkoulutuksen kehittämiseen, kansainvälisestä opetussuunnitelmavertailusta Mikke-
lissä olevan vaihto-opiskelijan hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin ja Etelä-Savon yritysten 
kansainvälistymisen nykytilanteesta kiinalaismatkailijoihin itäisessä Järvi-Suomessa. 

Opinnäytetöiden tutkimuskohteina ovat olleet myös au pairien kokemukset kansainvä-
listymisestä, ulkomaisen korkeakouluopiskelijan integroituminen työyhteisöön, EU-sai-
raanhoitajaopiskelijoiden kokemukset kaksoistutkinto-opiskelusta, selviytymisopas Double 
Degree -opiskelijoille, International Club for International Students, monikulttuuriset 
ohjausprosessien haasteet, terveydenhuollon ammattilaisten kokemukset kohtaamisista 
maahanmuuttajien kanssa, International Week 2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulus-
sa, kansainvälisyyskasvatus työpajoina Määränpäänä Afrikka -projektissa, Kansainvälinen 
ravintolapäivä -tapahtuma ja niin edelleen. Todennäköisesti tulevaisuudessa lista vain 
täydentyy. 

LOPUKSI
Näyttää siltä, että kansainvälisyyteen liittyvät opinnäytetyöt ovat tulleet jäädäkseen. Kan-
sainvälisyydestä on tullut luonnollinen osa korkeakoulumaailmaa: opiskelijat eivät pelkäs-
tään suorita opintoja vierailla kielillä, käy opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa ulkomailla 
ja toimi kv-tuutoreina, vaan kansainvälisyys on sisällytetty opetussuunnitelmiin; se on 
osa arkea. On siis vain luonnollista, että kansainvälisyyteen liittyvien opinnäytetöidenkin 
määrä kasvaa. 
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VAIHTOVIRTAA 
Kansainvälinen henkilöstövaihto kannattaa

Päivi Arolainen-Peltola 

Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla, kansainvälisyys on arkipäivää monessa työssä. 
Siksi koulutus on avainasemassa rakennettaessa niin henkilökohtaista, yhteiskunnallista 
kuin globaaliakin tulevaisuutta. Koulutuksen on kyettävä antamaan riittävästi osaamista 
ja työkaluja myös kansainvälisyyden näkökulmasta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Xamkille kansainvälisyys on strateginen kärki, 
ja kv-vaihto on yksi sen toteutusmuodoista. Xamkilla on paljon strategiseen kehittämiseen 
sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan eli TKI:hin liittyvää kansainvälistä 
toimintaa. Ne ovat kansainvälisen vaihdon kokonaisuuden kannalta tärkeitä, mutta tässä 
artikkelissa aihetta käsitellään Erasmus-vaihtojen näkökulmasta. 

ERASMUS MAHDOLLISTAA HENKILÖSTÖVAIHDON
Henkilöstön kansainvälinen vaihto on vielä vuosina 2019 ja 2020 osa ammattikorkea-
koulujen rahoitusmallia. Sen osuus mallista on 1 % ammattikorkeakoulujen OKM:lta 
saaman kokonaisrahoituksen ollessa noin 826 miljoonaa euroa sekä vuonna 2018 että 
2019. Esimerkiksi vuonna 2018 Xamkin saamasta perusrahoituksesta noin 450 000 euroa 
syntyi henkilöstöliikkuvuudesta, jossa on mukana sekä lähtevä että saapuva vaihto. Uudesta 
rahoitusmallista liikkuvuusmittari jää pois vuodesta 2021 alkaen, koska kansainvälisyys 
on kiinteä osa korkeakoulun toimintaa.

OKM:n tiedonkeruun ohjeen mukaan liikkuvuuteen lasketaan kaikki yli 24 tuntia kestä-
neet matkat, jotka liittyvät opetukseen, ammatilliseen kehittymiseen tai asiantuntijuuteen. 
Xamkista tehtiin vuonna 2018 kaikkiaan lähes 450 liikkuvuuteen laskettavaa ulkomaan-
matkaa ja matkapäiviä kertyi noin 2 000. Määrä oli hieman korkeampi kuin 2017, jolloin 
Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen fuusiona syntynyt Xamk vielä haki 
yhteisiä toimintamalleja myös kv-liikkuvuudessa. Vuonna 2019 liikkuvuusluvut olivat 
edelleen hienoisessa kasvussa (ks. kuva 1). 



29Näkökulmia XAMKin kansainvälisyyteen

 
Kuva 1. Xamkin opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus 2017 – 2019. Lähde: Opetushallinnon tilastopalve-
lu.

Osa liikkuvuuksista toteutettiin Erasmus-rahoituksella, joka on jatkossakin tärkein opet-
taja- ja henkilökuntavaihdon rahoituslähde. Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan 
Unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma. Siitä tuetaan pääasiassa opiskelija- ja harjoittelija-
vaihtoa Erasmus-ohjelmaan kuuluvien maiden kesken, mutta vuosittain myös pari tuhatta 
suomalaisten korkeakoulujen opettajaa ja muuta henkilökuntaa liikkuu sen puitteissa. Tuki 
mahdollistaa monenlaisen vaihdon – opetus, tutustumisvierailut, workshopit, kv-viikot, 
kouluttautuminen ja niin edelleen.  Erasmus-rahoituksella ei kuitenkaan voi tukea konfe-
rensseihin osallistumista. 

VALINNANVARAA ON
Opettajavaihtoon kuuluu vähintään kahdeksan tuntia opetusta partnerioppilaitoksessa 
viikon aikana. Henkilökuntavaihdossa opetusvelvollisuutta ei ole, vaikka vaihtoon lähtijä 
olisi opettaja. Henkilökuntavaihto voi myös suuntautua muuhunkin korkeakouluun kuin 
vain partneriin. 

Erasmus-vaihtoon liittyvät paperityöt eivät ole työläitä toisin kuin usein ajatellaan. Vaihtoso-
pimusta tehtäessä on olennaista miettiä, mitä tavoitteita vaihdolla on, millaisia aktiviteetteja 
siihen kuuluu ja miten lähtijä aikoo myöhemmin hyödyntää kokemuksiaan. Eli sopimukseen 
kirjataan samoja asioita, joita vaihtoon lähtijä muutenkin miettii ja suunnittelee. Tuen 
määrä riippuu vaihdon kohteesta ja kestosta, mutta keskimäärin viikon Erasmus-vaihdosta 
Keski-Eurooppaan kertyy noin 800 euroa. Xamkin kv-palveluista saa aina tarvittaessa apua 
ja neuvoja vaihdon suunnitteluun ja dokumentointiin.
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Kuva 2. Erasmus-vaihdossa on muutamia pakollisia dokumentteja, kuten esimerkiksi Mobility 
Agreement ja Certificate of Attendance. (Kuva: Päivi Arolainen-Peltola)

Partnereita Xamkilla on yli 300, eli valinnanvaraa löytyy niin Euroopasta kuin sen ulko-
puoleltakin. Voit tutustua Xamkin partneriverkostoon Studentissa. Erasmus-ohjelmaan 
voivat kuitenkin osallistua vain EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Ma-
kedonia ja Serbia.

Xamkilaisille suosituimmat kohdemaat Erasmus-kaudella 2018–2019 olivat Saksa, Belgia ja 
Kreikka. Heti vanavedessä tulivat Latvia ja Iso-Britannia. Vaihdoissa korostuvat jo olemassa 
olevat, aktiiviset suhteet partnereihin, mutta ne tarjoavat myös hyviä mahdollisia uusiin 
kontakteihin. Esimerkiksi partnereiden järjestämät kv-viikot ovat osoittautuneet hyviksi 
foorumeiksi verkostoitumiseen.  

Jos Xamkin kansainvälistä liikkuvuutta katsotaan kokonaisuutena, Venäjän rooli on suuri 
ja vuonna 2019 myös Kiina oli kovassa nousussa. TKI-projektien kansainvälisyys ja niihin 
kuuluva kv-liikkuvuus rakentaa vahvasti Xamkin kansainvälistä profiilia.

Kansainvälisyys ei tarkoita vain matkustusta ulkomaille. Yhtä tärkeää on saada opettajia 
ja muuta ulkomaisten korkeakoulujen henkilöstöä opettamaan tai muuten tutustumaan 
Xamkiin. Vuonna 2019 Xamkissa vieraili lähes 150 henkeä yhteensä noin 700 päivän ajan, 
mikä laskennallisesti tarkoittaa kahta vierasta vuoden jokaisena päivänä. Vaihto-opettajien 
lisäksi vieraita oli muun muassa kv-viikoilla, seminaareissa ja muissa tapahtumissa. Kesän 
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2019 Summer School toi Xamkiin ulkomaisia opettajia ja opiskelijoita Kouvolaan ja Mik-
keliin. Summer School 2020 toteutetaan samoilla kampuksilla eli Kouvolassa ja Mikkelissä. 

Kansainvälisyyttä ovat myös lähtevät ja saapuvat vaihto-opiskelijat, englanninkielinen kou-
lutus ja verkkotarjonta, kansainväliset TKI-projektit, ystäväperhetoiminta ja monet muut 
asiat. Kotikansainvälistyminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia niille, jotka eivät syystä tai 
toisesta lähde itse vaihtoon. 

TERVEISIÄ TEILLE KAIKILLE
Ylläpidä suhteita, virkistä vanhoja, luo uusia. Tutustu, oivalla uutta, näe ja koe. Tätä kaikkea 
voi kansainvälinen opettaja- tai henkilökuntavaihto olla. Kokemuksia kannattaa jakaa, kuten 
Malla Koivupiha, Jarkko Männynsalo ja Merja Mäkelä kertoessaan omista vaihdoistaan.

TUTTUKIN KOHDE ANTAA OIVALLUKSIA

Lehtori Malla Koivupiha ei lähtenyt kohti tuntematonta suunnatessaan toukokuussa 2019 
opettajavaihtoon TalTech Eesti Mereakatemiaan Viroon (www.ttu.ee). Hän oli jo neljättä 
kertaa Kuressaaressa opettamassa suomea virolaisille opiskelijoille. Yksi tämänkertaisen 
vaihdon tavoitteena olikin aiempien yhteyksien aktivointi ja tulevan yhteistyön suunnittelu. 
Matkalla oli mukana myös lehtori lehtori Ritva Saira.

EMERAssa oli vuosien varrella tapahtunut paljon muutoksia aina oppilaitoksen nimeä 
myöten. Tällä kertaa Mallan opiskelijat olivat niin sanottuja avoimen opiskelijoita, joista osa 
aloitti suomen opiskelun aivan alusta ja osa virkisti kielitaitoaan. Lähtötasosta riippumatta 
kaikki hyötyivät natiivin opettajan osaamisesta ja opetustyylistä. Eritasoiset opiskelijat 
haastoivat myös opettajaa miettimään aiempaa enemmän muun muassa suomen kielen 
alkeisopetusta sekä suomen ja viron kielten eroja ja yhteneväisyyksiä. Malla totesikin, että 
näistä pohdinnoista oli paljon hyötyä ajatellen hänen omaa suomi toisena kielenä -opetustaan 
Xamkissa sekä henkilökohtaista kielten opiskeluaan.

Suurimmat oivallukset ja kokemukset eivät tutussa paikassa syntyneet enää opetussuun-
nitelmasta, kulttuurista tai nähtävyyksistä vaan siitä, mikä merkitys oman osaamisen 
kehittämisellä on opettajan työssä. Oivallus ja innostus ovat Mallan mukaan johtaneet jo 
suunnitelmiin viron kielen lisäopinnoista. 

Yhteistyö EMERAn kanssa jatkuu Mallan ollessa tervetullut jatkossakin opettajavaihtoon. 
Virolaiset kollegat puolestaan olivat kiinnostuneita Xamkin verkkototeutuksista, ja tutus-
tumisvierailu on suunnitteilla.
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ATLANTILTA TUULEE

Kadonnut matkalaukku ei ole este vaan hidaste. Sen sai kokea biotuotetekniikan opettaja, 
lehtori Jarkko Männynsalo päästessään hotellille vasta puolen yön jälkeen tuulisessa Portossa, 
joka on noin 240 000 asukkaan rannikkokaupunki Portugalin pohjoisosassa.

 

Kuva 3. Dourojoen ylittävä Dom Luís I:n sillan rautakaari oli valmistuessaan vuonna 1876 maailman 
pisin. (Kuva: Jarkko Männynsalo)

Jarkko tutustui huhtikuussa Erasmus-vaihtona Xamkin portugalilaisen partnerioppilai-
toksen Instituto Politecnico de Porton (www.ipp.pt) tekniikan osastoon ISEPiin (Instituto 
Superior de Engenharia do Porto). ISEP on korkeakoulun suurin osasto noin 6 300 opis-
kelijallaan. Siihen kuuluvat myös Bioresources ja Chemical engineering -koulutusohjelmat, 
jotka ovat luontevia kumppaneita Xamkin biotuotetekniikan koulutukselle. 

ISEPissa oli keväällä 2019 Xamkista yksi biotuotetekniikan vaihto-opiskelija, jonka opin-
tojen edistyminen oli yksi Jarkon matkan aiheista. Xamkin ja ISEPin suunnitelmissa on 
jatkaa ja kehittää yhteistyötä tulevaisuudessakin vastavuoroisesti. Xamkin tarjonnassa 
ainakin projektiopinnot ja opinnäytetyöt vaikuttavat hyviltä vaihtoehdoilta portugalilaisille 
insinööriopiskelijoille koulutusten aihepiirien täydentäessä hyvin toisiaan. 

Jarkon mukaan ISEPin koulutus ja tutkimus vaikuttivat laadukkailta ja laboratorioiden 
laitevalikoima monipuoliselta. Kun yleisvaikutelma oli positiivinen, vaihtokohdetta voi 
hyvin suositella opiskelijoille jatkossakin.

https://www.ipp.pt/
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Tutustuminen oppilaitokseen oli tärkeää, koska vasta paikan päällä näkemällä, kuulostele-
malla ja keskustelemalla saa parhaan kuvan partnerista. Opettajana on myös hyvä nähdä, 
millaisia pedagogisia ratkaisuja muualla on tehty. Kysyttäessä, mitä Jarkko haluaa sanoa 
ulkomaanvaihtoon lähtöä harkitsevalle kollegalle, vastaus on selvä: ”Kannattaa, hyötyä 
tulee niin itselle opettajana kuin opiskelijoillekin.” Matkalaukkukin löytyi vain vajaan 
vuorokauden myöhässä.

PALKITSEVAA VAIHTELUA ARJEN PERUSTYÖHÖN

Aktiivisuus ja saksan kielen taito on vienyt yliopettaja Merja Mäkelän Hochchule Stralsun-
din (www.hochschule-stralsund.de) vuosittaisen uusiutuvaa energiaa käsittelevän intensii-
vikurssin suunnittelun ytimeen. Kurssia on järjestetty 1990-luvun alkupuolelta lähtien, ja 
Merja on ollut mukana Kotkan opiskelijoiden kanssa vuodesta 2008. Vuoden 2019 teemana 
oli Future Sustainable Energy Supply (FUSES) – based on renewable energy and hydrogen 
technology. Opettajia oli tällä kertaa Suomen lisäksi Saksasta, Puolasta, Liettuasta, Norjasta. 
Merjan omaan osuuteen kuului muun muassa luentoja ja simulaatioharjoituksia. 

Hänen mukaansa kymmenen päivän yhdessäolo antaa hyvää vertailutietoa, mitä teknistä 
osaamista muut koulut ovat kehittäneet ja millaisia ovat nykypäivän opiskelijat. Kokemukset 
antavat tietoa, mitä voidaan edellyttää ja mikä onnistuu tänä päivänä. Esimerkiksi käy-
tännönläheiset esimerkit vahvistavat opiskelijoiden kiinnostusta prosessimallinnukseen ja 
-simulointiin. Merja pitää tärkeänä kansainvälisen vaihdon kaksisuuntaisuutta. Stralsundin 
kollegat käyvät polttokennoineen vuosittain helmikuussa Kotkassa opettamassa viikon ajan. 
Näin opitaan tuntemaan toisten opetuskulttuuria ja -puitteita. 

”Haluan rohkaista opiskelijoita ja henkilökuntaa kansainväliseen toimintaan. Osallistumi-
nen vaatii jonkin verran ylimääräistä vaivannäköä, mutta on pitkällä aikavälillä palkitsevaa. 
Tulevaisuudessa kokemukselle kansainvälisyydestä ja lisääntyneelle kielitaidolle on entistä 
enemmän kysyntää. Kansainvälinen liikkuvuus tuo uusia näkemyksiä ja kontakteja sekä 
vaihtelua arjen perustyöhön. Tavoitteena voisi pitää, että jokaisella koulutusohjelmalla olisi 
ainakin muutama pitkäaikainen yhteistyökumppanioppilaitos tai -yritys”, tiivistää Merja 
näkemyksensä kv-vaihdosta.

HARKITEN JA HYVILLÄ MIELIN
Matkustaminen ei ole itsetarkoitus. Tärkeintä on miettiä, miksi haluaa lähteä ja miten 
kokemuksia voi hyödyntää omassa työssä ja organisaatiossa. Vaihtoon liittyy myös vas-
tuu. Työaika ja kustannukset ovat tärkeitä, mutta entistä enemmän korostuu myös suhde 
ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Moni miettiikin lentomatkansa hiilijalanjälkeä. 
Vaihtoehtoja löytyy vaikkapa digitalisaatiosta, joka mahdollistaa monipuolisen yhteistyön 
ja yhteydenpidon ympäri maailman ajasta ja paikasta riippumatta.

https://www.hochschule-stralsund.de/
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Hyvätkään etäyhteydet eivät silti aina korvaa ihmisten henkilökohtaista tapaamista. Joskus 
on hyvä myös nähdä, kuulla, haistaa ja maistaa maailmaa. Euroopan komissio on esittänyt 
Erasmus-ohjelman rahoituksen kaksinkertaistamista seuraavalle kaudelle 2021–2027. Osa 
siitä kohdentuu myös Xamkille ja mahdollistaa jatkossakin kansainvälisen henkilöstövaih-
don. Se on hyvä, sillä vaihdosta saa virtaa.

LÄHTEET 
Opetushallinnon tilastopalvelu. Saatavissa: https://vipunen.fi/fi-fi [viitattu 31.3.2020]

https://vipunen.fi/fi-fi
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MOIN AUS HAMBURG!
Anu Pirttimäki

Tämä artikkeli kuvaa kokemuksiani henkilökuntavaihdosta Hampuriin kolmen korkea-
koulun järjestämälle kv-viikolle joulukuussa 2019. Tapahtuman järjestäjinä toimi kolme 
partnerioppilaitostamme: Northern Business School (NBS), Kühne Logistics University 
(KLU) sekä Hamburg University of Applied Sciences (HAW Hamburg). Northern Business 
School on liiketalouden partneri, ja Kühne Logistics Universityn kanssa partnerisopimus on 
tehty tekniikan ja liikenteen koulutuksille. HAW Hamburg puolestaan on sekä tekniikan, 
terveydenhuolto- ja matkailualan partneri. Kv-viikko oli nimensä mukaisesti työviikon 
pituinen, eli ohjelma alkoi maanantaina 2.12.2019 ja päättyi perjantaina 6.12.2019.

Saksa on ollut suosittu kohde sekä opiskelija- että henkilökuntavaihdoille. Xamkilla onkin 
varsin kattava partneriverkosto Saksassa. Suomalaiselle Saksa on siinä mielessä helppo maa, 
että kulttuuriset erot eivät ole erityisen suuria maidemme välillä. Saksaan matkustaminen on 
myös useimmiten suhteellisen nopeaa ja mutkatonta. Minulle tämä matka oli ensimmäinen 
vierailuni Saksassa, ja viihdyin siellä erittäin hyvin.

OHJELMANTÄYTEINEN VIIKKO ALKAA
Kv-viikon ohjelma alkoi maanantaina Kühne Logistics Universityn tiloissa. Yliopisto sijaitsee 
uudessa HafenCityn kaupunginosassa Elbe-joen rannalla. KLU on yksityinen yliopisto, 
jota rahoittaa Kühne Stiftung. KLU:n koulutusohjelmat ovat liiketalouden, logistiikan, 
rahtauksen ja toimitusketjun hallinnan aloilta. KLU on pieni, mutta kansainvälinen yli-
opisto – 50 % henkilökunnasta ja opiskelijoista tulee Saksan ulkopuolelta.

Kuva 1. Kühne Logistics Universityn aula (Kuva: Anu Pirttimäki)
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Ohjelma alkoi henkilökunnan esittelyllä ja rehtoreiden puheilla. Tämän jälkeen myös 
me vieraat esittäydyimme. Osallistujia oli kolmestatoista eri maasta, kaiken kaikkiaan 
26 henkilöä. Meitä suomalaisiakin oli kaksi. Osallistujien joukosta löytyi myös muutama 
partnerikoulujemme edustaja, joten siinäkin mielessä kv-viikko tarjosi oivallisia verkos-
toitumismahdollisuuksia. Esittäytymisten ja vapaamuotoisen keskustelutuokion jälkeen 
pääsimme verryttelemään jalkojamme toden teolla HafenCityn esittelykierroksella. Meille 
oli järjestetty opas, joka oli ollut mukana alueen kehitysprojektissa aivan alusta saakka. 
Oli kiehtovaa kuulla, kuinka entisestä jättömaasta oli rakennettu vilkas keskustan jatke. 
Alueella on panostettu siihen, että sieltä löytyy asuntoja sekä opiskelijoille, vähävaraisille 
että varakkaillekin henkilöille. Alueella on myös runsaasti toimitiloja ja rakennusten poh-
jakerrokset on varattu liikehuoneistoille. Oppaan mukaan HafenCityssä käy päivittäin 
töissä jopa 50 000 henkilöä. HafenCityn suurin nähtävyys on vuonna 2016 valmistunut 
konserttitalo Elbphilharmonie. Informatiivisen ja pitkähkön kävelykierroksen jälkeen 
pääsimme tervetuloillalliselle kauniiseen ravintola Wasserschlossiin.

Tiistaina jatkoimme ohjelmaa KLU:n tiloissa. Vuorossa oli pieni saksan kielen kurssi sekä 
rehtori Strothotten pitämä KLU:n esittely. Saimme kuulla myös erittäin informatiivisen 
luennon merenkulun logistiikasta. Lounaan jälkeen pääsimme opastetulle proomukier-
rokselle Hampurin satama-alueelle. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla lisää Hampurin 
historiasta ja siitä, kuinka tärkeää satamatoiminta on kaupungille tänäkin päivänä. 

Kuva 2. Elbphilharmonie kuvattuna Elbejoelta (Kuva: Anu Pirttimäki)
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WORKSHOPEJA, AUDIENSSEJA JA  
HAMPURIN HUVITUKSIA

Keskiviikkona siirryimme Northern Business Schoolin kampukselle Barmbekin kaupungi-
nosaan. Northern Business School on pienehkö yksityinen korkeakoulu, joka on perustettu 
vuonna 2013. NBS tarjoaa sekä kokoaikaisia että monimuoto-opintoja liiketalouden alalla. 
Heidän opetustyylinsä vastaa melko hyvin suomalaista ammattikorkeakouluopetusta, sillä 
pääpaino on massaluentojen asemesta ryhmätyöskentelyssä.

Päivä aloitettiin isäntäkorkeakoulun esittelyllä. Heidän kv-toimistossaan on vain kaksi 
työntekijää, eikä kummallakaan ole aikaisempaa kokemusta korkeakoulun kv-asioiden 
hoitamisesta. Kansainvälisyys nähdään kuitenkin tärkeänä osana laadukkaan korkeakoulun 
toimintaa. NBS on vasta etsimässä hyviä toimintamalleja kansainvälisyyden toteuttami-
selle, joten he halusivat kuulla myös meiltä vierailijoilta siitä, kuinka heidän kannattaisi 
parantaa toimintaansa. 

Workshopissa käsittelimme vaihtoon saapuvia sekä henkilökunnan että opiskelijoiden näkö-
kulmasta. Osallistuin ryhmään, jossa keskustelimme vaihtoon saapuvista opiskelijoista. Oli 
mielenkiintoista kuulla, minkälaisia haasteita eri korkeakouluissa on saapuvien opiskelijoi-
den kanssa. Majoitus nousi keskustelussa suurimmaksi haasteeksi, sillä useimpien korkea-
koulujen ongelmana oli majoitustilojen puute sekä huono kunto. Xamkin majoitusasiat ovat 
kunnossa, sillä voimme taata vaihto-opiskelijoille majoituksen lähes poikkeuksetta. Tämä 
on ehdottomasti sellainen valttikortti, jota kannattaa markkinoida partnereillemmekin.

Lounaan jälkeen kävelimme Hampurin raatihuoneelle, jossa meidät otti vastaan apulaiskau-
punginjohtaja Katharina Fegebank. Tämän lyhyen tapaamisen päätyttyä meidät ohjattiin 
hienoon saliin, jossa pääsimme keskustelemaan Hampurin kansainvälisyydestä kansan-
edustaja Carsten Ovensin kanssa. Kansainvälisyys on ollut läpi historian luonnollinen osa 
Hampurin hansakaupunkia. Hampurissa vallitseekin avoin ja vastaanottavainen ilmapiiri, 
joka soveltuu erinomaisesti myös opiskelu- ja henkilökuntavaihdoille. 
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Kuva 3. Hampurin raatihuone (Kuva: Anu Pirttimäki)

Virallisen osuuden jälkeen pääsimme tutustumaan Hampurin suosituimpaan joulutoriin, 
joka sijaitsee raatihuoneen edustalla. Joulutorit hallitsevat Hampurin katukuvaa loppuvuo-
desta. Niitä on kaiken kaikkiaan yli 20 eri puolilla kaupunkia. Toreilla vierailu on suosittu 
ajanviete joulukuussa Hampurin 1,9 miljoonalle asukkaalle sekä suurelle joukolle turisteja, 
jotka tulevat kaupunkiin varta vasten hakemaan joulutunnelmaa. Joulutorien tunnelma 
on lämmin ja iloinen – tähän ovat varmasti osasyynä useat Glüchwein-kojut, joiden edessä 
on jatkuvasti tungosta.
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Kv-viikon ohjelma jatkui torstaina HAW Hamburgin tiloissa. HAW Hamburg on perustettu 
vuonna 1970, ja se on tällä hetkellä Saksan kolmanneksi suurin julkisrahoitteinen ammat-
tikorkeakoulu. HAW Hamburg koostuu neljästä eri tiedekunnasta, joita ovat tekniikka 
ja tietojenkäsittelytiede, biotieteet, liiketalous ja yhteiskuntatieteet sekä design, media ja 
informaatiotieteet. Heillä on kahdeksan englanninkielistä koulutusohjelmaa ja yli 2 500 
kansainvälistä opiskelijaa.

Kuva 4. Maisema HAW Hamburgin kirjaston terassilta (Kuva: Anu Pirttimäki)

Päivä vietettiin tällä kertaa workshopien parissa. Aloitimme kulttuurien välisen viestinnän 
workshopilla, johon kuului alustuksena teoreettisen viitekehyksen esittely. Tämän jälkeen 
pääsimme pohtimaan ryhmissä esimerkkien pohjalta kulttuurien välisen viestinnän haas-
teita. Vertailimme myös ryhmän kesken viestintäkulttuureja ja löysimmekin varsin suuria 
eroavaisuuksia esimerkiksi siinä, kuinka hierarkkista kielenkäyttö on työyhteisöissä. Mi-
nulle nämä asiat olivat tuttuja jo opiskeluajalta, mutta oli hauskaa päästä tarkastelemaan 
kulttuurieroja noinkin suuren ja taustoiltaan erilaisen ryhmän kanssa. 

Jatkoimme ohjelmaa workshopilla, jossa keskustelimme vaihtoon lähtemisestä sekä henki-
lökunnan että opiskelijan näkökulmasta. Osallistuin ryhmään, jossa aiheena oli vaihtoon 
lähtevät opiskelijat. Sain workshopista muutamia toteuttamiskelpoisia ideoita: esimerkiksi yksi 
koordinaattori pyytää opiskelijoitaan lähettämään hänelle postikortin vaihdon aikana. Usealla 
korkeakoululla on käytössään omat sosiaalisen median kanavat, joiden kautta kv-asioista on 
helpompi tiedottaa. Kv-asioista tiedottaminen on selkeämpää ja somejulkaisut tavoittavat 
opiskelijat paremmin, kun ne eivät hautaudu muiden viestien joukkoon. Oli myös mielen-
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kiintoista kuulla, kuinka apurahakäytänteet vaihtelivat maittain. Esimerkiksi romanialaiset 
opiskelijat saavat Erasmus-apurahaa yli 800 € kuukaudessa, kun suomalaisilla summa jää 
360–420 euroon. Tämä johtuu siitä, että Romaniassa ei ole opintotukijärjestelmää.

Iltaohjelmaan kuului erinomaisen viihdyttävä Beatles-Tour Reeperbahnin kaupunginosas-
sa. Saimme kävellä Beatles-yhtyeen jalanjäljissä ja kuulimme tarinoita siitä, kuinka yhtye 
otti ensiaskeleitaan 1960-luvulla Hampurissa. Kiertue päättyi vuonna 1953 perustettuun 
Gretel & Alfons -nimiseen pubiin, joka on ollut aikoinaan rockikoneiden, kuten Beatlesin 
ja Jimi Hendrixin suosiossa. 

Perjantaina pääsimme tutustumaan HAW Hamburgin Creative Space -nimiseen työtilaan, 
joka sijaitsee samassa korttelissa päärakennuksen kanssa. Saimme kuulla useamman esityk-
sen aiheesta ”Science and Research in Hamburg”. Jokainen partnerikoulumme harjoittaa 
TKI-toimintaa ja etsii aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Esitysten jälkeen 
meille jäi vielä aikaa keskustella ryhmän kesken TKI-toiminnasta. Kv-viikko Hampurissa 
päättyi lounaaseen marokkolaisessa ravintolassa. Ehdimme vielä rauhassa kerrata viikon 
tapahtumia ja vaihtaa yhteystietoja.

MIETTEITÄ VAIHDON JÄLKEEN
Kv-viikolle osallistuminen on erittäin hyvä tapa tutustua partnerikorkeakouluihin sy-
vemmin. Viikko oli minulle sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti erittäin antoisa, 
sillä en ollut aikaisemmin osallistunut kv-viikolle. Sain tavata useita kollegoita eri puolilta 
Eurooppaa ja jopa Meksikosta asti, oppia paljon uutta partnerikorkeakouluistamme sekä 
tutustua upeaan Hampuriin. Nyt minun on myös helpompi neuvoa opiskelijoitani, joita 
kiinnostaa lähteä vaihtoon tai harjoitteluun Hampuriin.

Partneriverkostomme Saksassa on erittäin laaja. Uuden Erasmuskauden kynnyksellä meidän 
tulisi tarkastella kriittisesti partnereitamme, karsia pois sellaiset, joiden kanssa yhteistyötä ei 
juurikaan tehdä, ja syventää yhteistyötä strategisesti sopivien sekä aktiivisten partnereiden 
kanssa. Jatkossa voisimme laajentaa partnerisopimuksiamme hyvien partnereiden kanssa 
monialaisemmiksi, sillä esimerkiksi HAW Hamburg tarjoaa kulttuurin alalta opetusta, 
joka sopisi meidän opiskelijoillemme. 

Uskoisin, että TKI-yhteistyötä kannattaisi harkita kaikkien näiden korkeakoulujen kanssa, 
sillä kansainväliset projektit tuntuivat kiinnostavan heitä suuresti. Opettajavaihtojen järjes-
täminen olisi myös erittäin varteenotettava yhteistyömuoto kaikkien Hampurin kv-viikkoa 
isännöineiden partnerikorkeakoulujen kanssa. Henkilökuntavaihdot ovat erittäin hyvä 
tapa vahvistaa kumppanuussuhteita, ja vaihdossa luodut kontaktit mahdollistavat kansain-
välisten projektien syntymisen. Tällä saadaan lisäarvoa myös meidän opiskelijoillemme, 
jotka pääsevät osallistumaan kansainväliseen toimintaan sekä Xamkissa opiskellessaan että 
mahdollisen opiskelu- tai harjoitteluvaihdon aikana. 
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LIITE 1. HAMPURIN KV-VIIKON OHJELMA

INTERNATIONAL STAFF EXCHANGE WEEK 2. – 6.12.2019, Hamburg 
AGENDA

Monday, December 2: Welcome Day (KLU, Großer Grasbrook 17)
From 12 am Arrival and Coffee/Tea
1 pm Greeting from president(s)/dean(s) and staff week team
4 pm Walking tour in the Speicherstadt and Harbor City area
6 pm Welcome dinner 

Tuesday, December 3: Logistics Day at KLU (KLU, Großer Grasbrook 17)
8:45 am Mini German Language Course
10:30 am Speech by Prof. Dr. Strothotte, President KLU
10:45 am Workshop/Interactive Lecture: Maritime Logistics
2 pm Barge Tour

Wednesday, December 4: Incoming Day at NBS (NBS, AlsterCity, Weidestraße 
122 C)
10 am Workshop: Incoming Students and Staff 
3:30 pm Official Welcome at Hamburg Town Hall
4 pm Discussion “Internationalization in Hamburg” with a member  
 of the city-state parliament

Thursday December 5: Outgoing Day at HAW (HAW Hamburg, Berliner Tor 5)
9 am Workshop “Intercultural Communication”
11 am Campus Tour
1 pm  Workshop: Outgoing Student and Staff
4:30 pm Beatles Tour

Friday, December 6: Research and Farewell (Creative Space, Steindamm 94)
9 am Workshop: Science and Research in Hamburg
11 am Issue of Certificates
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KATSAUS KANSAINVÄLISEEN 
 KESÄLUKUKAUTEEN
Ulla Vuorinen 

Tässä artikkelissa kuvataan Kansainvälistä (kv) kesälukukautta, joka alkoi Mikkelin ammat-
tikorkeakoulussa (Mamk) 1992 ja toteutettiin vuosittain vuoteen 2016 asti. Kymenlaakson 
ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhdistyttyä kesälukukaudesta luovuttiin, kunnes se 
päätettiin aloittaa uudestaan vuonna 2019, jolloin Xamk tarjosi kesäopintoja sekä Kouvo-
lan että Mikkelin kampuksilla. Kv-kesälukukausi on perinteisesti kuulunut kv-toimiston 
ja kansainvälistymispalveluiden tehtäväkenttään, jossa sitä on hoitanut kv-palveluiden 
työntekijä ja kesäharjoittelija.

Aloitin työurani Mamkissa keväällä 2000 ja syksyllä 2001 pääsin töihin kansainväliseen (kv) 
keskukseen. Aloitin projektisihteerinä, sillä kesälukukausi oli tuohon aikaan ESR-projekti. 
Myöhemmin nimikkeeni muuttui koulutussuunnittelijaksi, koska osallistuin myös kesälu-
kukauden ohjelman suunnitteluun. Koordinoin kv-kesälukukautta vuosina 2002–2016 ja 
tapasin näiden vuosien aikana monia opiskelijoita ja luennoitsijoita eri maista ja kulttuu-
reista. Matkan varrelta jäi monia hyvä muistoja, jotka ovat motivoineet minua työssäni. 
Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata kesälukukauden toimintaa ja tapahtumia omasta 
näkökulmastani näiden vuosien aikana.   

Kuva 3. Muistoja Mikkelin amk:n kesälukukausilta (Kuva: Ulla Vuorinen)
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TAUSTAA
Kv-kesälukukausi pohjautui englanninkielisiin tutkintokoulutuksiin, jotka vaihtelivat 
vuosien varrella. Viimeisinä vuosina kyseiset koulutukset olivat Business management, 
Information technology ja Environmental engineering. Ammattiopintojen lisäksi kesällä 
järjestettiin myös kieliopintoja ja Suomen kieli- ja kulttuurikurssi, jonka puitteissa opiske-
lijat tutustuivat Mikkeliin ja kaupungissa sijaitseviin yrityksiin. Opintojaksojen laajuudet 
vaihtelivat: alkuvuosina ne olivat 2–3 opintoviikkoa (3–4,5 op) ja myöhempinä vuosina 
5 opintopistettä. Opintoja oli alkuvuosina myös määrällisesti enemmän. Viime vuosina 
kurssien määrä vakiintui noin kymmeneen/kesälukukausi. 

Kesälukukausi alkoi perinteisesti vapun jälkeen ja päättyi elokuussa ennen varsinaisen 
lukuvuoden alkua. Opintojaksot olivat kolmen viikon pituisia, joten opiskelu oli melko 
intensiivistä. Kesälukukaudella järjestettiin myös seminaareja aiheista Korkeakoulujen 
avulla maailmalle sekä Alkoholi- ja huumeriippuvuus. Opintojaksot olivat ilmaisia Mamkin 
tutkinto-opiskelijoille ja Mamkin partnerioppilaitoksista tuleville vaihto-opiskelijoille, joita 
saapui eniten Venäjältä, Saksasta ja Hong Kongista. Osa viihtyi Mikkelissä koko kesän ja osa 
yhden tai kahden opintojakson ajan. Parhaimpina kesinä kesälukukaudella opiskeli noin 300 
opiskelijaa, joista noin puolet oli Mamkin tutkinto-opiskelijoita ja puolet vaihto-opiskeli-
joista. Joinakin kesinä yhdestä partnerioppilaitoksesta saattoi tulla 10–20 vaihto-opiskelijaa.

ESR-PROJEKTI JA EFIST
Kesälukukausi oli 2000-luvun alussa ESR-projekti, josta se vakiintui myöhemmin kor-
keakoulun omaksi toiminnaksi. Vuosina 2004–2009 kesälukukautta toteutettiin neljän 
ammattikorkeakoulun (amk) yhteisenä toimintana: verkostossa olivat mukana silloinen 
Etelä-Karjalan amk, Savonia amk, Kymenlaakson amk ja Mikkelin amk. Verkoston nimi 
oli Eastern Finland International Summer Term (Efist), ja sillä oli kesälukukautta varten 
yhteiset internetsivut, joita kehitettiin vuosien aikana. 

Jokainen verkostoon kuuluva ammattikorkeakoulu suunnitteli oman ohjelman, joita mark-
kinoitiin yhteisellä verkkosivustolla. Alkuperäinen tarkoitus oli, että opiskelija voisi ottaa 
opintoja kahdesta tai useammasta amk:sta, mutta käytännössä tämä osoittautui hankalaksi 
suhteellisen pitkien välimatkojen takia. Kymenlaakson amk järjesti virtuaaliopintoja, joten 
niitä oli helppo valita lähiopetuksena toteutettavan tarjonnan lisäksi.

Ammattikorkeakoulukentässä tapahtuvien muutosten vuoksi myös kesäopintojen toteutus-
tapa muuttui. Osa verkostoon kuuluvista amkeista halusi irtautua ja alkaa järjestää opintoja 
itsenäisesti tai luopua niiden järjestämisestä kokonaan, minkä vuoksi verkoston toiminta 
lakkasi vuoden 2009 jälkeen. Muutamia vuosia ennen Mamkin kesälukukauden päättymistä 
kesäopintoja markkinoitiin myös avoimen opiskelijoille, joille varattiin noin 5 paikkaa/
opintojakso. Avoimen kautta tulevat opiskelijat maksoivat kesäopinnoista 10 € / opintopiste. 
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VIERAILEVAT LUENNOITSIJAT
Kesälukukauden opettajat tulivat pääsääntöisesti Mamkin partnerioppilaitoksista. Halusim-
me tarjota opiskelijoille eri kulttuureista tulevien opettajien pitämiä opintojaksoja, minkä 
vuoksi opettajia kutsuttiin muun muassa USA:sta, Englannista, Irlannista, Skotlannista, 
Saksasta, Espanjasta ja Belgiasta. Osa heistä piti kokemusta niin hyvänä, että halusivat tulla 
toistekin Mikkeliin. Monet yhdistivät opetuksen ja lomailun eli tulivat perheen kanssa ja 
viettivät viikonloput Suomea kierrellen. He jäivät monesti myös kesäkurssin jälkeen esi-
merkiksi viikoksi Suomeen tai lomailivat naapurimaissa ennen kotiin lähtöä. 

Opettajat majoittuivat kansainvälistymispalveluiden (kv-palvelut) hallinnoimissa asun-
noissa, jotka sijaitsevat Kasarminkadulla ja Nuijamiestenkadulla. Aikoinaan Mamkilla 
oli vuokra-asunto myös Jääkärinkadulla, mutta siitä on luovuttu useita vuosia sitten. Eräs 
saksalainen opettaja halusi vuodesta toiseen Nuijamiestenkadulle, koska siellä on niin ”ek-
soottinen” pesukone. Kone on varmaan 40 vuotta vanha ja sijaitsee taloyhtiön alakerrassa, 
mutta toimi ainakin 2010-luvun alussa vielä moitteettomasti.

Kv-palvelut järjesti vieraileville luennoitsijoille erilaista vapaa-ajan ohjelmaa: kävimme 
muun muassa Salmelan taidekeskuksessa Mäntyharjulla, Savonlinnan oopperajuhlilla ja 
Kissakoskella Hirvensalmella. Kävimme myös usein Tertin kartanossa ja Kenkäverossa, 
joissa oli mahdollisuus tutustua ympäristöön ja tehdä ostoksia.
 
Osa opettajista viihtyi opiskelijoiden kanssa myös vapaa-aikana. He kutsuivat opiskelijoita 
kylään, laittoivat yhdessä ruokaa, viettivät aikaa kaupungilla tai lähtivät viikonlopuksi 
retkelle. Joskus eri kulttuureista tulevien opettajien oli vaikea hyväksyä ”sääntö-Suomea”. 
Eräs opettaja halusi viedä opiskelijat retkelle Puumalan suunnalla olevaan saareen ja viettää 
yön siellä.  Ajatus oli hieno, mutta käytännön järjestelyt ontuivat, sillä oli vaikea hankkia 
tarvittavia varusteita. Huolta herätti myös se, että melko kokematon porukka lähtisi vesille 
ilman opasta ja aikoisi viettää yön saaressa. Kv-palveluilla oli kuitenkin tietynlainen vastuu 
opiskelijoista, vaikka suurin osa olikin täysi-ikäisiä.
 
Erään luennoitsijan aikana yksi Kasarminkadun asunnon ovenkahvoista särkyi. Opettaja 
etsi vastaavia kahvoja Mikkelistä, mutta ei löytänyt niitä. Myöhemmin syksyllä sain USA:sta 
paketin, jossa oli uudet kahvat kaikkiin asunnossa oleviin oviin. Kahvat ovat edelleen työ-
huoneessani, koska ne ovat eri mittaisia kuin alkuperäiset eivätkä olisi sellaisinaan sopineet 
ovissa oleviin ruuvinreikiin.
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VAPAA-AJAN AKTIVITEETIT

Säällä oli suuri merkitys kesälukukauden onnistumiselle. Jos sää oli hyvä, opiskelijat viih-
tyivät hyvin eivätkä tarvinneet niin paljon järjestettyjä aktiviteetteja. Jos sää oli kylmä ja 
sateinen, opiskelijat kyllästyivät helposti ja valittivatkin säästä usein. Sain kerran saksalaisilta 
opiskelijoilta kirjallisen valituksen huonosta säästä. Kirjeen otsikko oli Letter of complain ja 
minua pyydettiin siinä muuttamaan sää lämpimämmäksi. Kirjeen allekirjoittajana oli Ano-
nymous students from Germany. Kirje toimitettiin minulle kuitenkin henkilökohtaisesti.

Opiskelijoille järjestettävä vapaa-ajan ohjelma oli olennainen osa kesälukukaudella jär-
jestettävää toimintaa. Ohjelmaan kuului saunailtoja, Etelä-Savon Marttojen järjestämiä 
ruokakursseja, värikuula-ammuntaa, minigolfia ynnä muuta. Myös osa opettajista osallistui 
vapaa-ajan aktiviteetteihin. 

 

Kuva 1. Etelä-Savon Marttojen järjestämä ruokakurssi (Kuva: Ulla Vuorinen)

Kesälukukausi ei sujunut aina ihan ongelmitta. Jos sää oli hyvä, opiskelijat osallistuivat 
harvemmin tunneille ja saattoivat lähteä viikoksikin matkalle ilmoittamatta siitä kesälu-
kukaudesta vastaavalle henkilölle tai opettajalle. Joskus opiskelijat jäivät tällaisella omalla 
lomalla esimerkiksi Venäjälle, koska heiltä oli varastettu lompakko tai matkustusasiakirjat, 
jolloin takaisinpääsy Suomeen viivästyi. 
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Mikkelissä esiintyi 2000-luvulla jonkin verran rasismia, josta myös kesäopiskelijat saivat 
osansa. Vaihto-opiskelijaa uhattiin nyrkkiraudalla (Vaihto-opiskelijaa uhattiin nyrkkirau-
dalla 2002) ja pientä kahinaa syntyi myös opiskelijoiden kesken, kun kaksi kesäopiskelijaa 
poistui ravintolasta ja pahoinpiteli toisiaan (Pahoinpitely Mikkelissä 2003).   

Kuva 2. Kesäopiskelijat Ylä-Säynätjärvellä (Kuva: Ulla Vuorinen)

KOTIKANSAINVÄLISTYMINEN 

Kesäopinnot olivat hyvä vaihtoehto ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille, jotka pystyivät 
opiskelemaan myös kesällä ja näin nopeuttamaan valmistumistaan. Kesälukukausi tarjosi 
mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen, kielitaidon parantamiseen ja suhteiden luo-
miseen. Suomalaiset opiskelijat valitsivat usein kesälukukauden, jos halusivat nopeuttaa 
valmistumista, mutta se oli vaihtoehto myös sille, jos opiskelija ei saanut kesätöitä tai 
harjoittelupaikkaa. 

Kesälukukaudelle rekrytoitiin vuosittain harjoittelija, jotka olivat pääosin Mamkin hu-
manistisen alan opiskelijoita. Opiskelijat pystyivät suorittamaan opintoihinsa kuuluvan 
syventävän harjoittelun (15 op) kv-palveluissa. Harjoittelu soveltui hyvin heidän opintoi-
hinsa, koska työ sisälsi varsinaisen toimistotyön lisäksi myös erilaisten retkien tai vierailujen 
järjestämistä. Eräs harjoittelija kertoi aasialaisille opiskelijoille luontoretkellä, että Suomessa 
on paljon käärmeitä ja muita villieläimiä. Hän nautti tilanteista, joissa liioitteli ja väritti 
asioita ja tarkkaili, miten ihmiset reagoivat siihen.
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Mamkin kesäopinnot ehtivät muodostua perinteeksi, ja se oli hyvä oman aikansa tuote. Sille 
oli kysyntää vuodesta toiseen ja sen koordinointi oli mielekästä. Ajat ovat muuttuneet, ja 
tulevaisuudessa kesäopintoja toteutetaan kenties eri muodossa ja eri tavalla. Alla on kooste 
Customer Relationship Management -kesäkurssille osallistuneiden opiskelijoiden ajatuksista 
Mamkista ja kesälukukaudesta vuodelta 2013. Kurssin opettaja oli Bernhard Kölmel, joka 
tuli Mikkeliin myös kesällä 2019.

Kuva 4. Opiskelijoiden palautetta Mamkin kesälukukaudesta 2012 (Kuva: Ulla Vuorinen)
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XAMKIN KANSAINVÄLISYYS
Marja-Liisa Kakkonen

TAUSTAA 
Kansainvälisyys on ollut korkeakoulujen ohjausprosessin osa jo 1990-luvulta lähtien (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö 2020). Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2016 oh-
jausryhmän valmistelemaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisiä linjauksia 
vuodelle 2025. Ohjausryhmä esitti seitsemän toimenpidekokonaisuutta, joissa  otetaan 
huomioon globaali korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehitys, suomalaisen korkeakoulu-
tuksen ja tutkimuksen näkyvyyden vahvistamismahdollisuudet Euroopassa ja globaalisti, 
ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden integraation sujuvoittamisen suomalaiseen 
korkeakoulu- ja tutkimusyhteisöön ja yhteiskuntaan sekä identifioiden eri ministeriöiden 
ja muiden toimijoiden roolit ja mahdollisuudet yhteisten toimien kehittämiseen kansain-
välisessä yhteistyössä. Ohjausryhmän mukaan suomalaisesta korkeakoulusta valmistuvalla 
pitää olla kyky ja halu toimia kansainvälisessä, monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja 
ymmärtää erilaisuutta, globaaleja haasteita ja kestävän yhteiskunnan periaatteita. Lisäksi 
ohjausryhmä painotti, että liikkuvuusjaksojen ja kotikansainvälistymisen tulee sisältyä 
luonnollisina osina sekä opiskelijan opintoihin että henkilöstön työnkuvaan. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2017.) 

Toimenpidekokonaisuuden toteutumista ja kehittämistä seurattiin alusta alkaen. Kor-
keakoulutukselle ja tutkimukselle asetetun tavoitteen mukaan vuonna 2030 Suomessa 
on maailman osaavin työvoima sekä kilpailuetuna että hyvinvoinnin rakentajana. Tämä 
globaali tavoite edellyttää korkeakoulutoimijoilta vahvaa kansainvälisyyttä. Tavoitteen 
kanssa on paradoksaalista, että Suomessa syntyvyys laskee ja sen pohjalta esitetyt synkät 
väestöennusteet ja osaajapula, joten Suomeen tarvitaan enemmän kansainvälisiä opiskelijoita 
ja tutkijoita, jotka myös jäävät tänne pysyvästi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020, 9.) Itse 
asiassa opetus- ja kulttuuriministeriö jo kymmenen vuotta sitten laatiman Korkeakoulujen 
kansainvälisyysstrategian 2009–2015 yhtenä päätavoitteena olivat aidosti kansainväliset 
korkeakouluyhteisöt (Opetusministeriö 2009). Tämä on perustunut vahvasti vastavuo-
roisiin opettaja-, henkilöstö- ja opiskelijavaihtoihin korkeakoulupartnereiden kesken, ja 
tätä on myös tuettu sekä korkeakoulujen rahoitusmallin että Erasmus-rahoituksen avulla. 
Lisäksi korkeakoulujen kansainvälisyyden monimuotoisuutta on toteutettu muun muassa 
TKI-yhteistyöverkostoissa hankkeissa ja kotikansainvälistymisen avulla. Vuodesta 2021 
alkaen liikkuvuutta ei tueta enää uuden rahoitusmallin indikaattoreilla, vaan oletuksena 
on, että korkeakouluyhteisöt ovat jo aidosti kansainvälisiä toiminnassaan. 
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KORKEAKOULUJEN KANSAINVÄLISTYMISEN TAVOITTEET 

Työryhmä esittää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymiselle neljä tavoitetta, 
jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2025 mennessä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020, 30): 

1. Kansainväliset korkeakouluopiskelijat
 – Tutkinnon suorittaneiden ulkomaisten osuus tulisi vastata suhteellisesti suoma-

laisten valmistuneiden työllistymistä. 
2. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kansainvälinen henkilöstö 

 – Ulkomaalaisen osuus TKI-henkilöstöstä on minimissään 10 %.
3. Kansainvälisyysosaaminen 

 – Sisäänrakennetaan kaikkiin tutkintoihin (sisällytetään opetussuunnitelmiin) 
ja tarjotaan kansainvälistymismahdollisuutta joko ulkomaanvaihdoilla tai ko-
tikansainvälistymisellä. 

 – Määritetään henkilöstön kv-kompetenssien osa-alueet ja kehitetään niitä sys-
temaattisesti. 

4. Globaali vastuu ja kestävä kehitys
 – Määritetään korkeakoulun strategiassa globaali vastuu ja kestävä kehitys (toi-

menpiteineen).

Näin ollen kansainvälisyys korkeakouluissa on paljon muutakin kuin opiskelijoiden ja hen-
kilöstön ulkomaan vaihtoja. Vuonna 2018 Suomessa oli ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita 
noin 10 000 eli noin 7 % kaikista ammattikorkeakouluopiskelijoista, ja heistä 1900 suoritti 
tutkinnon (Jonninen 2019, 2, 15). Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa, joka puolestaan 
auttaa suomalaista yhteiskuntaa selviämään väestörakenteen muutoksesta ja osaajapulasta. 
Vuonna 2018 ulkomaalaisista opiskelijoista työllistyi noin puolet valmistumisen jälkeen 
Suomeen. Ministeriön tavoitteena on, että vuonna 2025 ulkomaalaisista opiskelijoista 
työllistyy suhteessa yhtä paljon kuin suomalaisista opiskelijoista valmistumisensa jälkeen 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020, 30). Tämä edellyttää opiskelijoiden parempaa inte-
grointia alueen yritystoimintaan esimerkiksi työharjoittelun ja yrityksille toimeksiantoina 
tehtävien opinnäytetöiden avulla. Haasteena ovat puolestaan suomalaisen yrityskulttuurin 
tuntemus ja suomen kielen taito, joiden kehittymistä tulisi edistää ja tukea systemaattisesti 
ulkomaalaisten opiskelijoiden opintojen aikana. Ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopis-
kelijoiden työllistyminen valmistumisensa jälkeen Suomeen oli heikointa Xamkissa vuonna 
2017: työllisiä tai yrittäjiä oli 26 % valmistuneista. Parhaat työllistymisluvut (71 %) olivat 
Diakissa ja Metropoliassa. Kuvassa 1 esitetään Xamkin tuloksia suhteessa muihin ammat-
tikorkeakouluihin. 
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2017 2018 Xamkin 
sija 2018

Paras 
amk

Parhaan 
amk:n  

tulos  2018

Ulkomaalaisten  
opiskelijapalaute 5,30 5,40 10. LAP 5,78

Ulkomaalaisten  
työllistyminen 

20 % 
(v. 2016)

26 %
(v. 2017)

22.
(v. 2017) Diakonia 71 %

Lukukausimaksu-
velvolliset 0,5 % 1,1 % 8. Centria 6,7 %

Maahanmuuttajien 
valmentava koulutus 0 0 9. - 22. Karelia 758 op

Ulkomainen tutkimus-
rahoitus (EU): Eurot/%:a 
liikevaihdosta 

8 250 € 40 475 € 11. Jamk 747 403 €
(1,3 %)

Kuva 1. Tilastoja Xamkin sijoittumisesta ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisessä

KANSAINVÄLISYYDEN KASVAVA MERKITYS XAMKIN 
STRATEGIASSA  
Xamkin strategian 2020–2030 mukaan Xamk on vastuullinen hyvinvoinnin, teknologian 
ja luovan talouden korkeakoulu. Päivitetyssä strategiassa esitetään kansainvälisyydestä 
seuraavat tavoitteet: 

• Kansainvälinen toiminta tuo alueelle osaamista, kv-työvoimaa sekä yhteistyö- ja 
liiketoimintamahdollisuuksia.

• Hyödynnämme Euroopan ja Venäjän läheisyyttä ylläpitämällä ja kehittämällä 
yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

• Pyrimme merkittäväksi toimijaksi Kiinan koulutusmarkkinoille ja toimimme 
osaltamme siltana Kiinan ja Suomen välillä muille korkeakouluille ja yrityksille.

• Panostamme koulutusvientiin ja teemme siitä merkittävän osan liiketoimintaamme.
• Osaavalla henkilöstöllämme on kyky jatkuvaan uudistumiseen.

Xamkin TKI-toiminta on korkeatasoista ja kansainvälistä. Se sisältää neljä vahvuusaluetta: 1. 
Metsä, ympäristö ja energia, 2. Kestävä hyvinvointi, 3. Digitaalinen talous ja 4. Logistiikka 
ja merenkulku ja ne tuottavat ratkaisuja yritysten ja työelämän tarpeisiin. Kansainväliselle 
huipulle tähtäävät keskittymät ovat puukuitututkimus, dataperustaiset hyvinvointipalvelut, 
digitaalinen ja luova liiketoiminta sekä satama- ja rautatielogistiikka. (Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu s.a.) Kansainvälisyys on Xamkin strategian mukaan yksi paino-
pistealue, mikä on linjassa Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntastrategioiden kanssa. 
Molemmissa maakunnissa Xamkin koulutuksen ja TKI:n kansainvälisyyspyrkimykset 
edistävät maakuntien kasvua ja kehittymistä vahvuusalueidensa kautta (Kakkonen 2019, 65).
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Xamkissa ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja vuonna 2018 oli 126 (7 % kaikista tut-
kinnoista), joka oli hieman edellisvuotta vähemmän (132 tutkintoa, joka oli 7,8 % kaikista 
tutkinnoista (Jonninen 2019, 15). Mikäli tutkinnon suorittaneiden integraatio alueen yrityk-
siin voidaan paremmin tukea jo opintojen aikana, heistä suurempi osa voisi todennäköisesti 
työllistyisi Suomeen valmistumisensa jälkeen. Xamkin sijoitus suomalaisten ammattiko-
rkeakoulujen joukossa on keskitasoa kansainvälisen aktiivisuuden suhteen. Ks. kuva 2. 

2017 2018 Xamkin 
sija 2018

Paras 
amk

Parhaan 
tulos  
2018

Uudet ulkomaalaiset
opiskelijat 126 132 14. Centria 216

Ulkomaalaiset opiskelijat 573 516 12. Centria 705

Ulkomaalainen
henkilökunta 4 5 14.

Haa-
ga-He-

lia
21

Vieraskielinen koulutus 
(op:n osuus suoritetuista 
op:sta)

9,3 % 9,2 % 14. Arcada 27,3 %

Ulkomaalaisten
suorittamat tutkinnot: 
osuus kaikista 

7,8 % 
(132 kpl)

7,0 %
(126 kpl) 8. Centria 16,6 % 

(90 kpl)

Kuva 2: Tilastotietoja Xamkin sijoittumisesta ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisessä.

Xamkilla on noin 320 sopimukseen perustuvaa partneria, joiden kanssa toiminnan aktii-
visuus vaihtelee paljon. Joidenkin partnerien kanssa yhteistyö on kehittynyt strategiseksi 
kumppanuudeksi, näitä ovat: Anglia-Ruskin University, GB; Henan yliopisto, Kiina; Pe-
kingin teknillinen yliopisto, Kiina, ja ITMO-yliopisto Venäjä. Jotkin partnerit ovat olleet jo 
vuosia partnereita ainoastaan paperilla, eli käytännön yhteistyö puuttuu kokonaan. Yhteis-
työn kehittämiseksi partneriyhteistyön määrä ja laatu tulee analysoida ja pohtia yhteistyön 
vastavuoroisuuden edellytykset kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET  

Strategian mukaan Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, jonka kampuksena on koko 
maailma. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä edellyttää kan-
sainvälisen toimintojen kehittämistä ja keskittämistä strategisten linjausten mukaisiksi. 

Suomalaisten opiskelijoiden kansainvälisyys tulee mahdollistua sekä ulkomaanvaihtojen 
että laadukkaiden ja monipuolisten kotikansainvälisyystoimintojen avulla. Lisäksi ulkomaa-
laisten tutkinto-opiskelijoiden integraatiota alueelle pitää tukea ja kehittää opintojaksojen, 
työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin aikana. Myös Xamkiin tarvitaan uutta osaamista ja 
työvoimaa. Lyhyiden henkilöstövaihtojen ohella opettaja- ja TKI-henkilöstön rekrytoinnit 
tulisi pohtia tapauskohtaisesti, voiko ne toteuttaa kansainvälisinä rekrytointeina. 

Kiinan ja Luoteis-Venäjän noustua Europan lisäksi Xamkin strategisiksi valinnoiksi käy-
tännön toimenpiteiden tulisi tukea näitä pyrkimyksiä. Henkilöstöä tulisi tukea riittävästi 
ja heidän osaamisensa kehittyminen ja uudistuminen tulisi mahdollistaa, jotta he pystyvät 
paremmin toimimaan strategisten tavoitteiden mukaisesti ja jotta vuoden 2025 tulokset 
alkavat toteutua vähitellen. Tämän myötä kv-toiminta voi tuoda alueelle uutta osaamista 
ja ulkomaista työvoimaa sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. 
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