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Tässä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kansainvälisille palveluille toimeksiantona teh-
dyssä opinnäytetyössä selvitetään, miksi Haaga-Helian opiskelijat eivät lähde yli 3 kuu-
kautta kestävään opiskelijavaihtoon ulkomaille sekä miten kansainväliset palvelut voisivat 
kannustaa heitä lähtemään. Pidemmille ulkomaanvaihtojaksoille lähtevien opiskelijoiden 
määrä on ollut jatkuvasti laskussa niin Haaga-Heliassa kuin yleisesti Suomessa vuodesta 
2017 lähtien. 
 
Työn tietoperustassa perehdytään korkeakoulujen kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta oh-
jaaviin strategioihin Euroopan ja Suomen tasolla sekä tarkastellaan tilastotietoja Suomen 
korkeakouluista ulkomaanjaksoille lähteneistä opiskelijoista. Lisäksi osiossa esitellään 
aiemmissa tutkimuksissa selvinneitä vaihto-opintojen tuomia hyötyjä opiskelijoille, syitä olla 
lähtemättä vaihtoon sekä lähtemiseen kannustavia tekijöitä. Lopuksi käsitellään Haaga-He-
lia ammattikorkeakoulua, kansainvälisyyttä sen tarjoamissa opinnoissa sekä opiskelijavaih-
don nykytilannetta. 
 
Selvitys on toteutettu kvantitatiivisena eli määrällisenä kyselytutkimuksena. Sähköinen ky-
sely lähetettiin syksyllä 2020 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun suomenkielisissä ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavissa koulutusohjelmissa opiskeleville 2. ja 3. vuoden opiskeli-
joille. Vastauksia kyselyyn saatiin 436.  
 
Tehdyn selvityksen perusteella syyt olla lähtemättä opiskelijavaihtoon ovat Haaga-Heliassa 
samankaltaisia kuin mitä aiemmin tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet. Tärkeimmät syyt 
lähtemättä jättämiselle ovat läheiset, heikko taloudellinen tilanne, haluttomuus viivästyttää 
opintoja, työpaikka sekä puutteellinen tieto vaihdon todellisista kustannuksista. 
 
Selvityksessä havaittiin myös, että opiskeluvaihtoon kannustamisessa korostuu tiedon-
saanti erilaisista vaihtoon liittyvistä asioista. Tämän pohjalta Haaga-Helia ammattikorkea-
koulun kansainvälisille palveluille annetaan kehitysehdotuksena listaus erilaisista viestin-
tään ja tiedottamiseen liittyvistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on vastata opiskelijoi-
den tarpeisiin ja tätä kautta saada useampia opiskelijoita kannustettua lähtemään ulko-
maille vaihtoon. 
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1 Johdanto 

Maailman maat ja alueet ovat vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Globalisaation 

myötä niistä on tullut toisistaan riippuvaisia (Kiiski Kataja 2014). Kansainvälistyminen on 

tärkeää yrityksille (Siekkinen 2013, 13), ja esimerkiksi Suomelle se on merkittävässä roo-

lissa viennin vuoksi (Kokko ym. 2020, 9). Taloudellisena kilpailutekijänä olemisen lisäksi 

kansainvälistymisellä on toinen merkitys kulttuurien näkökulmasta. Siihen liittyy muun mu-

assa ymmärrys erilaisista kulttuureista ja niiden tavoista sekä itsensä kokeminen osaksi 

maailmaa. (Siekkinen 2013, 13.)  

 

Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen on yksi tapa vastata globalisaation vaikutuksiin, 

mutta se on myös itsessään yksi tekijä globalisoitumisessa. Korkeakoulutus ei ole vain 

passiivinen vastaaja tilanteeseen, vaan myös aktiivinen toimija. (De Wit 2008, 3.) 

Maailmanlaajuinen kilpailu kovenee jatkuvasti (Kokko ym. 2020, 9; Siekkinen 2013, 13). 

Siksi tarvitaan osaajia, joilla on valmiudet toimia globaalissa toimintaympäristössä ja työ-

elämässä (Garam 2012, 2; Kokko ym. 2020, 9). Näistä parhaista osaajista kilpaillaan ym-

päri maailman (Teeri 2019, 13). Osaamisesta syntyvä kilpailukyky perustuu koulutukseen, 

minkä vuoksi korkeakoulutus ja sen kansainvälistyminen ovat merkityksellisessä ase-

massa (Teeri 2019, 13; Kokko ym. 2020, 9). Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritaitojen kehittä-

miseksi kansainvälisyyskokemuksen saaminen jo opiskeluaikana on tärkeää (Siekkinen 

2013, 13). 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta ulkomaille yli 3 kuukauden mittaiseen opiskelijavaih-

toon lähtevien opiskelijoiden määrä on ollut laskussa vuodesta 2017 lähtien. Tässä opin-

näytetyössä selvitetään syitä siihen, miksi Haaga-Helian opiskelijat eivät lähde opiskelija-

vaihtoon ja pyritään löytämään keinoja, joilla Haaga-Helian kansainväliset palvelut voivat 

kannustaa useampia opiskelijoita osallistumaan vaihtojaksolle.  

 

Työn tietoperustassa perehdytään korkeakoulujen kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta oh-

jaaviin strategioihin Euroopan ja Suomen tasolla sekä tarkastellaan tilastoja Suomesta ul-

komaanjaksoille lähteneistä opiskelijoista. Lisäksi osiossa esitellään aiemmissa tutkimuk-

sissa selvinneitä vaihto-opintojen tuomia hyötyjä opiskelijoille, syitä olla lähtemättä vaih-

toon sekä lähtemiseen kannustavia tekijöitä. Lopuksi käsitellään Haaga-Helia ammattikor-

keakoulua, kansainvälisyyttä sen tarjoamissa opinnoissa sekä opiskelijavaihdon nykytilan-

netta. 
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Tutkimusosiossa käydään läpi Haaga-Helian opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen to-

teuttaminen ja tulokset. Vastausten perusteella selvitetään syitä olla lähtemättä vaihtoon 

ja etsitään toimenpiteitä, joiden avulla opiskelijoita voidaan kannustaa vaihto-opintoihin. 

Lopuksi pohdintaosiossa tulosten pohjalta Haaga-Helian kansainvälisille palveluille ehdo-

tetaan toimia, joiden avulla pyritään saamaan useampia opiskelijoita lähtemään vaihtoon. 

Opinnäytetyön sisältö ja prosessi on kuvattu kuviossa 1.  

 

 

Kuvio 1. Opinnäytetyöprosessin vaiheet 

 

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden pi-

dempiä eli yli 3 kuukauden mittaisia ulkomaanvaihtoja. Rajauksen perusteena ovat toi-

meksianto Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kansainvälisiltä palveluilta sekä selkeä 

lasku tässä liikkuvuustyypissä. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi henkilöstö- ja 

asiantuntijavaihdot, opiskelijoiden työharjoittelut ulkomailla sekä lyhyemmät ulkomaanjak-

sot. Tutkimus on kohdistettu Haaga-Helian suomenkielisissä ammattikorkeakoulututkin-

toon johtavissa koulutusohjelmissa opiskeleviin 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoihin. Näiden 

vuosikurssien opiskelijat ovat jo lähtökohtaisesti tehneet valintansa vaihtoon hakemisesta. 

Vieraskieliset koulutusohjelmat on jätetty työn ulkopuolelle, sillä näissä opiskelee paljon 

myös ulkomailta Suomeen muuttaneita tutkinto-opiskelijoita, jotka saattavat suhtautua eri 

tavalla ulkomaiseen vaihto-opiskelujaksoon. 

 

1.2 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön aihe on toimeksianto Haaga-Helian kansainvälisiltä palveluilta. Kansainvä-

liset palvelut vastaavat opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälisen liikkuvuuden hallin-

nasta ja toteutuksesta. Heidän toimintaansa kuuluvat partnerikorkeakoulujen kanssa teh-

tävän yhteistyön ja sopimusten kehittäminen ja ylläpito, kansainvälisen liikkuvuuden mah-

dollisuuksista tiedottaminen opiskelijoille ja henkilökunnalle, palveluiden tarjoaminen sekä 

lähteville että saapuville opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille sekä kansainväliseen liik-

kuvuuteen tarkoitettujen apurahojen hallinnointi. Lisäksi kansainväliset palvelut valvovat 

liikkuvuusaktiviteettien laatua. (Haaga-Helia 2013a.) 

 

Haaga-Heliassa on aiemminkin tehty opinnäytetöitä toimeksiantona kansainvälisille palve-

luille ja yleisesti vaihto-opiskeluun liittyen. Syitä olla lähtemättä vaihtoon tai lähtöön kan-

nustavia tekijöitä ei ole kuitenkaan Haaga-Heliassa aiemmin tutkittu. 

Työn tausta, tavoite 
ja rajaukset

Tietoperusta Tutkimus
Johtopäätökset sekä 
kehitysehdotukset 
toimeksiantajalle
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1.3 Käsitteet 

Ammattikorkeakoulu (AMK). Ammattikorkeakouluissa annettava koulutus on työelämä-

lähtöistä, käytännönläheistä ja alueiden kehittämiseen tähtäävää. Asiantuntijatehtäviin val-

mistavan korkeakouluopetuksen tarjoamisen lisäksi ammattikorkeakoulut keskittyvät so-

veltavan tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminnan sekä taiteellisen toiminnan tuottami-

seen. Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua. (Opetus- ja kulttuuriministeriö s.a..) 

Haaga-Helia. Haaga-Helia on yksi Suomen ammattikorkeakouluista. Se on toiminnassaan 

profiloitunut palveluliiketoimintaan, myyntiin, yrittäjyyteen ja korkeakoulupedagogiikkaan. 

(Haaga-Helia s.a. a.) 

Kansainvälinen liikkuvuus. Opiskelijoiden kansainvälisellä liikkuvuudella tarkoitetaan ul-

komailla suoritettavia, yleensä lukukauden tai lukuvuoden kestäviä opintoja tai työharjoit-

telua, jotka toteutetaan osana opiskelijan tutkinto-opintoja. Vaihto-opinnoista tai työharjoit-

telusta ulkomailla käytetään myös nimitystä ulkomaanjakso. Alle 3 kuukauden pituiset jak-

sot ovat lyhyitä ja yli 3 kuukauden jaksot pitkiä. (Opetushallitus 2019a, 5.) 

Opiskelijavaihto. Opiskelijan lähteminen ulkomaille suorittamaan opintoja osana tutkin-

toa, tarkoittaa samaa kuin vaihto-opiskelu. Tässä työssä keskitytään yli 3 kuukauden mit-

taisiin korkeakoulutason vaihtojaksoihin. 
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2 Kansainvälinen korkeakoululiikkuvuus 

Tässä luvussa tutustutaan kansainvälistä korkeakoululiikkuvuutta ohjaaviin strategioihin ja 

prosesseihin Euroopan ja Suomen tasolla. Osiossa tutkitaan myös Suomesta ulkomaille 

suuntautuvan liikkuvuuden tilannetta tilastojen valossa. Lisäksi perehdytään aiemmin teh-

tyjen tutkimusten tuloksiin vaihto-opiskelun hyödyistä, vaihtoon lähtemättömyyden syistä 

sekä siitä, mikä opiskelijoita kannustaisi lähtemään. 

 

2.1 Eurooppalainen viitekehys 

Euroopan opetusministerit antoivat yhteisen Bolognan julistuksen 19.6.1999 (EUR-Lex 

2015). Tästä julistuksesta käynnistyi Bolognan prosessi, jonka tarkoituksena on yhtenäis-

tää korkeakoulujärjestelmiä Euroopassa (EUR-LEX 2015; Euroopan komissio s.a. a). 

Tarve yhteneväisemmille toimintatavoille syntyi noin 30 vuotta sitten, kun opiskelijaliikku-

vuuden Euroopassa mahdollistanut, vuonna 1987 perustettu Erasmus-ohjelma lisäsi kan-

sainvälistä liikkuvuutta nopeasti, mutta korkeakouluilla oli vaikeuksia tunnistaa ulkomailla 

suoritettuja opintoja erilaisten koulutus- ja tutkintojärjestelmien sekä käytäntöjen vuoksi 

(European Commission 2018, 6; European Commission 2019, 11; Euroopan komissio s.a. 

a). Nykyään Bolognan prosessin jäseniä ovat Euroopan komissio sekä 48 jäsenmaata, 

jotka samalla muodostavat prosessin myötä vuonna 2010 käynnistetyn eurooppalaisen 

korkeakoulutusalueen EHEAn (European Higher Education Area) (EUR-Lex 2015; EHEA 

s.a.). 

 

Bolognan prosessin tavoitteena on opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden lisääminen, 

yhteistyö korkeakoulujen välillä, opintojen ja tutkintojen tunnustamisen helpottaminen 

sekä opetuksen laadun varmistaminen (EUR-Lex 2015; Euroopan komissio s.a. a; Euro-

pean Commission 2018, 7). Prosessi tarjoaa myös korkeakoulutuksen uudistamiseen ja 

periaatteisiin liittyvän keskusteluväylän naapurimaiden välille (European Commission 

2018, 7; Euroopan komissio s.a. a). Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen myötä edellä 

mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty useita käytännön toimenpiteitä, kuten kol-

miportainen tutkintojärjestelmä, laadunvarmistusjärjestelmä, siirtojärjestelmä opintosuori-

tuksille ja arvosanoille (ECTS) sekä liite korkeakoulusta valmistuvien tutkintotodistukseen 

(Diploma Supplement) (Euroopan komissio s.a. a; Euroopan komissio s.a. b). Kaikki jä-

senmaat ovat sitoutuneet näihin toimenpiteisiin, mutta eri maat ovat eri vaiheissa niiden 

toteuttamisessa (Euroopan komissio s.a. a; European Commission 2018, 7).  

 

Vastaavia tavoitteita edistetään Euroopan unionin tasolla myös muilla suunnitelmilla ja toi-

menpiteillä. Vuoteen 2020 päättyvässä koulutusyhteistyöstrategiassa yhtenä tavoitteena 
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on liikkuvuuden kehittäminen (EUR-Lex 2016). Tarkoituksena on muun muassa, että aina-

kin 20% korkeakoulusta valmistuneista on osallistunut ulkomaanjaksolle (Euroopan ko-

missio s.a. c). Vuoteen 2025 mennessä on puolestaan tarkoitus luoda eurooppalainen 

koulutusalue, joka kattaa korkeakoulutuksen lisäksi muutkin koulutustasot (European 

Commission 2020, 1). Koulutusalueen visioon sisältyvät muun muassa ulkomailla opiske-

lun yleistyminen, tutkintojen tunnustaminen ja kielitaidon lisääminen. Lisäksi Eurooppa-

yliopistoista ja eurooppalaisesta opiskelijakortista on tehty aloitteet ja Erasmus+ -ohjelmaa 

kehitetään. (Euroopan komissio 2020.) 

 

Erasmus+ on Euroopan unionin rahoitusohjelma koulutus-, nuoriso- ja urheilualoille (Eu-

roopan komissio s.a. d). Se tarjoaa opiskelijoille, henkilöstölle, työharjoittelijoille, vapaaeh-

toisille, nuorille ja nuorisotyöntekijöille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen liikku-

vuuteen ja koulutukseen, opiskeluun, harjoitteluun ja ulkomaisen työkokemuksen kartutta-

miseen ilman maantieteellisiä tai kansallisuuteen liittyviä rajoituksia (Euroopan komissio 

s.a. d; Euroopan komissio s.a. e; Euroopan komissio s.a. f). Organisaatiot puolestaan 

pääsevät ohjelman kautta kehittämään toimintaansa ja luomaan yhteistyötä ulkomaisten 

organisaatioiden kanssa uusien ratkaisujen tuottamiseksi ja parhaiksi todettujen käytäntö-

jen jakamiseksi (Euroopan komissio s.a. f). Vaihto-opiskelun ja työharjoittelun eurooppa-

laisille opiskelijoille mahdollistaneeseen Erasmus-ohjelmaan on ollut mahdollista osallis-

tua Suomessa jo lukuvuodesta 1992-1993 lähtien (Euroopan komissio s.a. e; Eurooppa-

tiedotus 2005). Erasmus ja Erasmus+ -ohjelmien kautta tapahtuvaan liikkuvuuteen osallis-

tuneiden henkilöiden määrä rikkoi 9 miljoonan rajan vuonna 2017 (European Commission 

2018, 10-11). 

 

Erasmus+ -ohjelman uudella ohjelmakaudella 2021-2027 tavoitteena on jatkaa ohjelmaa 

sekä mahdollistaa ohjelmaan osallistuminen laajemmalle joukolle, hyödyntää digitaalisia 

ratkaisuja laajemmin ja kasvattaa kestävää kansainvälisyyttä esimerkiksi matkustamisen 

hiilijalanjälkeä pienentämällä ja ympäristö- ja ilmastotietoisuutta lisäämällä (Opetushallitus 

s.a. a). Lisäksi ohjelman rahoitusta on tarkoitus lisätä, mutta lopullinen budjetti ei ole vielä 

selvillä (Opetushallitus s.a. b).  

 

2.2 Suomen strategiat 

Opetusministeriön laatimassa korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa 2009-2015 

yhtenä päätavoitteista oli opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien lisääminen tulevaa 

työelämää ja kansainvälistä toimintaympäristöä varten (Opetusministeriö 2009, 10). Pai-

nopiste tavoitteen toteuttamiseksi oli kansainvälistymisen kytkeminen jokaisen opiskelijan 

tutkintoon joko liikkuvuuden kautta tai tarjoamalla kansainvälisiä opintoja. Muiksi keinoiksi 
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tavoitteen saavuttamiseen nimettiin muun muassa henkilöstön liikkuvuuden lisääminen, 

kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön määrän kasvattaminen sekä kieltenopetuk-

sen laadun parantaminen vuoteen 2015 mennessä. (Opetusministeriö 2009, 26-31.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2017 linjaukset suomalaisen korkeakoulutuk-

sen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämiselle vuosina 2017-2025. Yksi linjauksista 

on aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisön luominen muun muassa lisäämällä opiske-

lijoiden ja henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta, vahvistamalla kotikansainvälistymistä 

ja vuorovaikutustaitoja kielten opetusta parantamalla sekä saamalla vieraskieliset opiskeli-

jat ja henkilökunnan jäsenet paremmin osaksi yhteisöä. Yksittäisinä toimenpiteinä tavoit-

teen saavuttamiseksi mainitaan esimerkiksi jokaiseen tutkintoon sisällytettävä jakso ulko-

mailla tai kansainvälisessä ympäristössä, Erasmus+ -ohjelman parempi hyödyntäminen 

sekä muissa maissa saadun osaamisen tunnustamisen edistäminen. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2017, 10-11.) Vuonna 2020 julkaistussa linjausten seuranta- ja kehittämisrapor-

tissa suositellaan, että kaikki korkeakouluopiskelijat saavat opintojensa aikana kansainvä-

lisyysosaamista kotikansainvälistymisen ja / tai liikkuvuuden avulla. Näin tavoitellaan kan-

sainvälisyysosaamisen sisällyttämistä jokaiseen tutkintoon vuoteen 2025 mennessä. 

(Kokko ym. 2020, 28-30.) Lisäksi tavoitteena on, että Suomessa kaikilla koulutusasteilla 

yhteensä tapahtuva kansainvälinen liikkuvuus kaksinkertaistetaan vuoteen 2030 men-

nessä, ja kaikille annetaan tilaisuus kansainvälistyä (Teeri 2019, 11). 

 

2.3 Opiskelijaliikkuvuuden nykytilanne Suomessa 

Kansainvälisen liikkuvuuden suosio opiskelijoiden keskuudessa on vähentynyt Suomessa. 

Vuonna 2018 uusien opiskelijoiden määrään suhteutettuna 22% yliopisto-opiskelijoista ja 

12% ammattikorkeakouluopiskelijoista lähti vähintään 3 kuukauden ulkomaanjaksolle 

opintojensa aikana. (Opetushallitus 2019a, 6-7.) Ulkomaanjaksoihin lasketaan ulkomai-

sessa korkeakoulussa suoritetut vaihto-opintojaksot ja ulkomaiset työharjoittelut (Opetus-

hallitus 2019b). Määrissä on tapahtunut laskua, sillä vuosina 2013-2017 osuudet olivat 

keskimäärin 25 ja 14-15 prosenttia (Opetushallitus 2018, 2). Määrällisesti opiskelijoita läh-

tee ulkomaanjaksoille kuitenkin melko tasaisesti sekä yliopistoista että ammattikorkeakou-

luista. Esimerkiksi vuonna 2016 yliopistoista lähtevien määrä oli 5310 opiskelijaa ja am-

mattikorkeakouluista 5134. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat 4809 ja 4084. (Opetushal-

litus 2019a, 6.) 

 

Vuonna 2018 ulkomaille opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun lähteneitä oli yhteensä 15% 

vähemmän verrattuna vuoteen 2016. Kuten edellä mainitusta lähtevien opiskelijoiden 



 

 

7 

määrästä huomataan, pudotusta oli kahdessa vuodessa enemmän ammattikorkeakoulu-

opiskelijoilla (-20%) kuin yliopisto-opiskelijoilla (-9%). (Opetushallitus 2019a, 6.) Selitystä 

vähentyneelle vaihtoon lähdölle ei löydy opiskelijamääristä, sillä vuosina 2014-2018 yli-

opistoissa alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien uusien opiskelijoiden 

määrä kasvoi 4%. Vastaavana ajankohtana ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien uu-

sien opiskelijoiden määrä väheni 4%. Pudotus ei silti ollut yhtä merkittävä kuin ulkomaan-

jaksolle lähtijöiden määrän pudotus. (Opetushallitus 2019a, 7.) Vuosina 2016-2018 lyhy-

empien eli alle 3 kuukautta kestävien ulkomaanjaksojen määrä nousi 10%, mutta pidem-

mällä aikavälillä tarkasteltuna myös näiden määrä on laskenut selvästi. Valtaosa lyhem-

mille jaksoille osallistuvista on ammattikorkeakoulussa opiskelevia. (Opetushallitus 2019a, 

8.) Vuonna 2019 suomalaisten korkeakoulujen kansainväliseen liikkuvuuteen osallistu-

neista 60% oli naisia ja 40% miehiä (Vipunen s.a.). 

 

Yliopistoista Svenska Handelshögskolanista, Aalto-yliopistosta ja Taideyliopistosta lähdet-

tiin vuonna 2018 aktiivisimmin suorittamaan osa opinnoista ulkomailla, kun lähtijöiden 

määrää verrataan uusien opiskelijoiden määrään. Koulutusaloittain innokkaimmat lähtijät 

löytyivät kaupan, hallinnon ja oikeustieteen, yhteiskunnallisten alojen ja humanististen alo-

jen opiskelijoista. Ammattikorkeakoulujen puolelta eniten lähtijöitä oli Saimaan, Lahden ja 

Haaga-Helian ammattikorkeakouluista, ja aktiivisimmin lähdettiin palvelualojen, kaupan, 

hallinnon ja oikeustieteen sekä taiteiden ja kulttuurialojen koulutusohjelmista. (Opetushalli-

tus 2019b.) 

 

Suomesta lähdettiin 2018 useimmiten ulkomaanjaksoille Saksaan, Espanjaan ja Alanko-

maihin. Kymmenen suosituimman kohteen joukossa oli seitsemän Euroopan maata sekä 

Yhdysvallat (8.), Japani (9.) ja Kiina (10.). 69% ulkomaanjaksoista kohdistui Eurooppaan. 

(Opetushallitus 2019b.) Liikkuvuusohjelmista tärkein oli EU:n Erasmus+, jonka kautta to-

teutettiin 58% kaikista ulkomaanjaksoista. Muut pääasialliset tavat olivat korkeakoulun 

omat sopimukset (23%) ja opiskelijan omat järjestelyt (8%). (Opetushallitus 2019a, 21.)   

 

2.4 Opiskelijavaihdon hyödyt 

Vuonna 2014 julkaistu Erasmus-ohjelman vaikuttavuustutkimus perustui 78 891 yksittäi-

seen vastaukseen, jotka saatiin opiskelijoilta, alumneilta, henkilöstöltä, korkeakouluilta ja 

työnantajilta 34 maasta (European Commission 2014, 15). Tutkimuksessa 85-96% työn-

antajista piti avoimuutta ja uteliaisuutta, itsetuntemusta, itseluottamusta, erilaisen sietoky-

kyä, päättäväisyyttä sekä ongelmanratkaisukykyä ja tarmokkuutta tärkeinä tai hyvin tär-

keinä ominaisuuksina uudella työntekijällä (European Commission 2014, 77; Opetushalli-
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tus 2015, 6). Vuonna 2006 37% työnantajista piti ulkomaankokemusta tärkeänä työllisty-

miselle, mutta vuonna 2013 osuus oli noussut 64 prosenttiin (European Commission 

2014, 16). Erasmus-liikkuvuuteen osallistuneista opiskelijoista 85-92% koki uteliaisuuden, 

itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja erilaisuuden suvaitsevaisuuden parantuneen tai pa-

rantuneen paljon. Päättäväisyys oli kehittynyt 74%:n mielestä ja tarmokkuus 56%:n mu-

kaan. (European Commission 2014, 88.) 80% ohjelmaan osallistuneista koki liikkuvuus-

jakson jälkeen suhteensa Eurooppaan vahvaksi tai hyvin vahvaksi (European Commis-

sion 2014, 130). 

 

Erasmus+ vaikuttavuustutkimus julkaistiin vuonna 2019. Tutkimukseen osallistui yhteensä 

noin 77 000 opiskelijaa, henkilöstön jäsentä ja korkeakoulua (European Commission 

2019, 1). Erasmus+ -liikkuvuuteen osallistuneet näkivät kokemuksensa monin tavoin hyö-

dyllisenä. He kokivat uusia opetusmenetelmiä ja ottivat käyttöön uusia oppimistapoja (Eu-

ropean Commission 2019, 1, 75). Kohdemaan tuntemus, sopeutuminen, kieli- ja viestintä-

taidot sekä kulttuuriosaaminen kehittyivät. 95% koki kehittyneensä toisista kulttuureista tu-

levien kanssa toimeen tulemisessa ja 93% kulttuurierojen huomioonottamisessa. (Euro-

pean Commission 2019, 3, 82-85.) Ohjelmaan osallistuneet olivat avoimempia kulttuurilli-

sesti ja sosiaalisesti, heidän kykynsä saavuttaa tavoitteita parani ja erityisesti itseluotta-

muksensa kasvoi (European Commission 2019, 1, 117). 73% tiesi liikkuvuusjakson jäl-

keen paremmin, mitä haluaa tehdä valmistumisensa jälkeen (European Commission 

2019, 1, 81). Liikkuvuusjakso koettiin hyödyllisenä myös työllistymisen kannalta. 72% val-

mistuneista oli sitä mieltä, että liikkuvuusjakso oli hyödyllinen tai merkittävästi hyödyllinen 

ensimmäisen työpaikan löytämisessä. 79% löysi työn alle 3 kuukautta valmistumisensa 

jälkeen, mikä on neljä prosenttia suurempi osuus kuin heillä, jotka eivät osallistuneet liik-

kuvuusohjelmaan. Valmistuneilla oli myös kansainvälisempi ura, esimerkiksi ulkomailla 

työskentelyn myötä tai työn kansainvälisen luonteen kautta. (European Commission 2019, 

2-3, 89-92.) Lisäksi ohjelmalla oli vaikutusta eurooppalaiseen identiteettiin: 32% vastaa-

jista koki liikkuvuuden jälkeen olevansa vain tai ensisijaisesti eurooppalainen (European 

Commission 2019, 103). 

 

Garamin (2012, 27) selvityksessä koulutusohjelmien edustajat Suomessa nostivat kielitai-

don, kyvyn kansainväliseen viestintään esimerkiksi tapaamisissa, neuvotteluissa, myyn-

nissä, markkinoinnissa ja projekteissa sekä valmiuden oman alan kansainvälisen kehityk-

sen seuraamiseen opiskelijoiden tarvitsemiksi kansainvälisiksi valmiuksiksi. Opiskelijoiden 

koettiin saavan korkeakouluissa valmiuksia kielitaitoon ja oman alan seuraamiseen jonkin 

verran, mutta eri kulttuurien kanssa toimimiseen heikommin. 
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Vuonna 2012 toteutettuun Piilotettu osaaminen -tutkimuksen kyselyyn vastasi 283 suoma-

laista työnantajaa ja 1770 ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa opiskelevaa. 

Lisäksi tutkimuksen aineistoa kerättiin työpajoista, asiantuntijahaastatteluista sekä Demos 

Helsingin ja CIMOn (nyk. Opetushallitus) aiemmista tutkimuksista. Tutkimuksen ”tavoit-

teena oli selvittää kansainvälisyyden merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevai-

suuden työelämässä”, ja siinä tunnistettiin nouseva joukko osaajia, joilla on tärkeää kan-

sainvälistä osaamista maailmassa, jota muuttavat globaalit haasteet ja megatrendit. Hei-

dän rekrytointinsa olisi kannattavaa, mutta tulosten mukaan iso osa työnantajista ei tun-

nista tätä osaamista. Tutkimuksen mukaan työnantajien työntekijöissä arvostamat piirteet 

ovat kuitenkin sellaisia, joita kansainvälisyysosaaminen tuo. (Demos Helsinki 2013, 6-9.)  

 

Perinteisesti kansainvälisen osaamisen on koettu koostuvan kielitaidosta, suvaitsevaisuu-

desta ja kulttuurisesta osaamisesta. Piilotettu osaaminen -tutkimus toi perinteisen näke-

myksen rinnalle laajennetun kansainvälisen osaamisen, johon kuuluvat tuottavuus, uteliai-

suus ja sitkeys. Uuden käsityksen mukaan kansainvälisyysosaamista voi saada ulkomailla 

vietetyn ajanjakson lisäksi myös esimerkiksi kansainvälisen ja vieraskielisen viihteen ja 

median kuluttamisen sekä ulkomaisten verkostojen kautta. (Demos Helsinki 2013, 39-43.) 

 

Saman tutkimuksen mukaan työnantajat pitivät yhteistyökykyä, luotettavuutta, kommuni-

kointitaitoja ja ongelmanratkaisukykyä tärkeimpinä ominaisuuksina työntekijöitä rekry-

toidessa. Tärkeinä pidettiin myös muun muassa sopeutuvaisuutta, uusien asioiden hal-

tuunottokykyä, kykyä tiedonhakuun ja -käsittelyyn, päätöksentekokykyä, tilannetajua ja sit-

keyttä. Kansainvälinen osaaminen puolestaan yhdistettiin vieraiden kulttuurien ymmärryk-

seen, kielitaitoon, kommunikaatiotaitoihin, suvaitsevaisuuteen, yhteistyökykyyn, kiinnos-

tukseen uusia asioita kohtaan, sopeutumiseen ja verkostoitumiskykyyn. (Demos Helsinki 

2013, 33, 37.) 

 

Lukuvuonna 2017-2018 Erasmus+ -vaihdossa olleiden suomalaisten opiskelijoiden mie-

lestä vaihtojakso kehitti erityisesti henkilökohtaisia valmiuksia. Vähintään 80% vaihdon jäl-

keiseen palautekyselyyn vastanneista koki olevansa sopeutuvaisempi, itsevarmempi, ava-

rakatseisempi ja suvaitsevampi opiskelijavaihdon myötä. 74-75% oli oppinut vaihdon ai-

kana kykyä itsenäiseen opiskeluun, ryhmätyöskentelytaitoja ja ongelmanratkaisukykyä. 

65-70% oli kiinnostuneempi Euroopan ja maailman tapahtumista vaihdon jälkeen, ja 61% 

koki itsensä eurooppalaisemmaksi. 66%:n mielestä osaaminen omalla alalla kehittyi ja 

78% koki oppineensa tietoja ja taitoja, joita he eivät olisi kotiorganisaatiossaan oppineet. 

Ulkomaanjakson myötä opiskelijat olivat oppineet eri kulttuurien arvostamista ja niistä tule-

vien henkilöiden kanssa toimimista. Vaihdossa olleet opiskelijat kokivat myös voivansa 

työskennellä kansainvälisessä ympäristössä tai ulkomailla sekä uskoivat vaihtojakson 
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myötä työllistyvänsä paremmin. (Opetushallitus 2019c, 2.) Palautekyselyyn vastasi 4 423 

opiskelijaa (Opetushallitus 2019c, 1). 

 

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn Global Mindedness -kyselyyn 

vastanneista 632 suomalaisopiskelijasta valtaosa oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, 

että vaihtojakso kehitti itseluottamusta, uteliaisuutta, epävarmuuden sietokykyä ja suvait-

sevaisuutta. Myös sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot ja eri maista ja kulttuureista tule-

vien henkilöiden kanssa toimiminen paranivat 95-96 prosentin mielestä. (Opetushallitus 

2015, 2, 5.) 

 

Ulkomailla opiskelun hyötyjä ovat myös muun muassa uudet kokemukset, taidot, näkökul-

mat ja ystävät, oman potentiaalin tunnistaminen, maailman avartuminen ja verkostoitumi-

nen (Cottrell 2019, xii-xiii, 3). Vaihto-opinnot kehittävät itsetuntemusta (Opetushallitus s.a. 

c), aloitekykyä (Siltala 2013, 5) sekä joustavuutta ja sitkeyttä (Toivonen 2018). Samalla 

opiskelija itsenäistyy ja parantaa urakehitysmahdollisuuksiaan (CIMO 2013, 6). 

 

 

Kuvio 2. Ominaisuudet, joita työnantajat arvostavat rekrytoinneissa ja joita vaihto-opiskelu 

ulkomailla kehittää 

Ominaisuudet, 
joita työnantajat 

arvostavat ja 
vaihto-opiskelu 

kehittää

Uteliaisuus

Itsetuntemus

Itseluottamus

Erilaisuuden 
sietäminen

Päättäväisyys

Ongelman-
ratkaisukyky

Yhteistyötaidot

Kommunikointi-
taidot

Sopeutuvaisuus

Uusien asioiden 
ottaminen 

haltuun

Sitkeys
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Kuvioon 2 on yhdistetty edellä läpikäydyn teorian pohjalta ominaisuuksia, joita sekä työn-

antajat arvostavat rekrytoitavissa työntekijöissä että joita ulkomailla vaihdossa oleminen 

kehittää. Kuten kuviosta nähdään, työnantajien toiveet ja vaihdossa olleiden ominaisuudet 

kohtaavat hyvin monella tavalla. Tämä tukee esimerkiksi Demos Helsingin Piilotettu osaa-

minen -tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan työntekijöillä on paljon osaamista kansainväli-

sessä ympäristössä toimimiseen, mutta työnantaja ei välttämättä osaa tunnistaa tätä 

osaamista kansainvälisyysosaamiseksi (Demos Helsinki 2013, 6-8). Teoriapohjan perus-

teella ulkomaisen vaihto-opintojakson hyödyt voidaan jakaa esimerkiksi seitsemään kate-

goriaan: henkilökohtaisten taitojen kehittymiseen, työelämätaitoihin, kiinnostukseen ympä-

röivää maailmaa kohtaan, kieli- ja kulttuuriosaamiseen, oman alan osaamisen laajentami-

seen, positiivisiin työllisyysvaikutuksiin sekä uusiin kokemuksiin ja mahdollisuuksiin. Kuvi-

ossa 3 on esitetty teoriaan pohjautuen vaihto-opintoihin osallistumisen hyötyjä näihin kate-

gorioihin jaettuna. Jako ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä esimerkiksi henkilökohtaiset 

taidot ja kieli- ja kulttuuriosaaminen ovat yhteydessä työelämätaitoihin. 

 

 

Kuvio 3. Ulkomaisen vaihto-opintojakson hyödyt opiskelijalle 

Vaihtojakson 
hyödyt

Henkilö-
kohtaisten 

taitojen 
kehittyminen

Työelämätaidot

Kiinnostus 
ympäröivään 
maailmaan

Kieli- ja 
kulttuuri-

osaaminen

Laajempi 
osaaminen 

omalta alalta

Positiiviset 
vaikutukset 

työllistymiseen

Uudet 
kokemukset ja 

mahdollisuudet
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2.5 Syyt olla lähtemättä opiskelijavaihtoon  

Erasmus-vaikuttavuustutkimuksessa vaihtoon lähtemättömät nimesivät suurimmiksi syiksi 

päätökselleen epävarmuuden ulkomaisten opintojen kustannuksista, perheen ja ihmissuh-

teet, muiden taloudellisten resurssien puutteen, epävarmuuden Erasmus-apurahan ta-

sosta sekä tiedon puutteen Erasmus-ohjelmasta (European Commission 2014, 75). Eras-

mus+ -selvityksessä merkittävimmät syyt olla lähtemättä vaihtoon olivat perhe ja ihmis-

suhteet, epävarmuus ulkomaisten opintojen kustannuksista, pelko valmistumisen viivästy-

misestä, muiden taloudellisten resurssien puute sekä työvelvollisuudet (European Com-

mission 2019, 72-73). 

 

Opetushallituksen opiskelijoille helmikuussa 2020 järjestämässä työpajassa selvitettiin 

syitä vaihto-opiskelun kiinnostavuuden laskun takana. Tärkeimmiksi syiksi nousivat opis-

kelijoiden heikentynyt taloustilanne, erilaiset elämäntilanteet, tiukentuneet tavoiteajat opin-

tojen suorittamiseksi sekä tiedon ja ohjauksen puute. Moni opiskelija ei esimerkiksi tien-

nyt, että Erasmus+ -vaihtojen kuukausittaiset apurahat ovat nousseet viime vuosien ai-

kana merkittävästi. (Opetushallitus 2020.)  

 

Eurostudent VII -opiskelijatutkimukseen vuonna 2019 saatiin 7006 hyväksyttyä vastausta 

korkeakouluopiskelijoilta Suomessa. Opiskelijat pitivät tärkeimpinä vaihtoon lähtöä vai-

keuttavina asioina ylimääräisiä taloudellisia kustannuksia, erossa oloa perheestä, vähäistä 

hyötyä opinnoille ja motivaation puutetta. Ammattikorkeakouluopiskelijoilla taloudelliset 

syyt, perheestä erossa olo, työpaikan menettäminen ja puutteellinen tieto vaikuttivat mer-

kitsevästi enemmän kuin yliopisto-opiskelijoilla. Tutkimuksen mukaan myös eri elämänti-

lanteissa olevilla opiskelijoilla korostuivat erilaiset lähtöä vaikeuttavat asiat. Perheestä 

erossa olo, vähäinen hyöty, motivaation puute ja työpaikan menettäminen koettiin merkit-

tävämpinä vaikeuksina niiden keskuudessa, jotka eivät edes suunnitelleet vaihtoon lähtöä 

verrattuna heihin, jotka lähtöä vaikeuttavista tekijöistä huolimatta olivat olleet tai suunnitte-

livat vaihtoon lähtöä. Näin ollen vaikuttaa siltä, että yleisesti koetut taloudelliset haasteet 

eivät kuitenkaan täysin estä ulkomaille vaihtoon lähtemistä. Tutkimuksessa pohdittiin, että 

opiskelijoiden vaihtoon lähtemiseen kannustamisessa voisi olla tuloksellisinta korostaa 

vaihtojaksojen hyödyllisyyttä huolimatta siitä, että taloudelliset syyt koetaan yleisesti eni-

ten vaihtoon lähtöä vaikeuttavana tekijänä. (Saari, Koskinen, Attila, Sarén 2020, 15, 71-

75.) 

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta selvitti keväällä 2018, miksi yliopiston opiskelijat eivät 

lähde vaihtoon. Kyselyyn vastasi 295 opiskelijaa 7:stä eri tiedekunnasta. Saatujen vas-
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tausten perusteella yleisin syy olla lähtemättä vaihtoon johtui Suomessa olevista lähei-

sistä, eli perheestä, parisuhteesta, lemmikeistä ja ystävistä. Muita tekijöitä olivat taloudelli-

nen tilanne, opintojen pitkittyminen, kansainvälistyminen muilla keinoin, terveydelliset syyt 

sekä tiedon ja kannustuksen puute. (Turun yliopiston ylioppilaskunta 2018.) 

 

CIMO julkaisi vuonna 2013 tulokset selvityksestä, jossa tutkittiin opiskelijavaihtoon lähte-

misen motiiveja, esteitä ja hyötyjä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Selvityksen tulokset 

perustuivat opiskelijoille lähetettyyn kyselyyn, johon Suomessa vastasi 1426 henkilöä vii-

destä ammattikorkeakoulusta ja viidestä yliopistosta. Ammattikorkeakouluissa kysely lähe-

tettiin 3. vuoden opiskelijoille ja yliopistossa 3. ja 5. vuoden opiskelijoille. (CIMO 2013, 1.) 

Tässä työssä näistä tuloksista käsitellään vain suomalaisten vastauksia. 

 

Tärkein syy olla lähtemättä vaihtoon oli tämän tutkimuksen mukaan läheiset ihmissuhteet 

eli perhe, parisuhde, ystävät tai muut henkilökohtaiset syyt. Seuraavaksi tärkeimpinä 

syinä mainittiin haluttomuus viivästyttää opintoja, haluttomuus menettää kotimaan opin-

toja, taloudellinen mahdottomuus sekä vaikeus yhdistää ulkomaan ja kotimaan opintoja. 

Muita syitä olivat muun muassa vaihdon kokeminen liian stressaavana, epävarmuus vie-

raalla kielellä opiskelusta, riittämätön neuvonta, sopivien kurssien puuttuminen, halutto-

muus menettää ansiotuloja ja epävarmuus vaihto-opintojen laadusta. (CIMO 2013, 4.) 

 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 yhteensä 59 prosentilla ammattikorkeakouluopis-

kelijoista oli työsuhde opintojensa aikana. 60% ammattikorkeakoulussa opiskelevista nai-

sista ja 51% miehistä teki töitä opintojensa ohessa. Sukupuolen lisäksi myös ikä vaikutti 

työn tekemiseen. Opiskelijoista 18-vuotiaista 29%, 21-vuotiaista 39%, 24-vuotiaista 52% 

ja yli 25-vuotiaista 65% oli opintojen ohessa työssäkäyviä. (Tilastokeskus 2020.) Ammatti-

korkeakoulussa opiskelevilla työssäkäynti oli suhteessa alan opiskelijoiden määrään ylei-

sintä palvelualojen, kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden sekä terveys- ja hyvinvointialojen 

opiskelijoilla (Tilastokeskus s.a. a). Töiden tekeminen opintojen ohessa oli suhteessa ylei-

sintä Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa (Tilastokeskus s.a. b). Näistä 

tuloksista voidaan päätellä, että monilla opiskelijoilla myös työpaikka vaikuttaa siihen, et-

teivät he halua lähteä ulkomaille useammaksi kuukaudeksi (Opetushallitus 2019a, 27-28). 

Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoista 24,8 prosentilla on lapsia. He ovat myös iältään 

hieman vanhempia, sillä aloittavien opiskelijoiden mediaani-ikä on 24 vuotta. Näissä lu-

vuissa on otettu huomioon myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat. (Saari 

ym. 2020, 17, 19, 21.) 
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Korkeakoulujen henkilökunnan näkökulmasta kansainvälisen liikkuvuuden vähenemiselle 

löytyy myös laajempia rakenteellisia syitä. Näitä ovat muun muassa toiminnan painopis-

teen siirtyminen muualle tulospaineiden ja uusien tehtävien myötä, vaihto-opintojen tavoit-

teellisuuden sekä johdon ja ministeriön tuen puuttuminen, tutkinto-ohjelmista puuttuva tila 

vaihto-opiskelulle sekä uusi rahoitusmalli, joka ei ota ulkomaanjaksoja huomioon. Eras-

mus+ -koordinaattoritapaamisessa ja korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäi-

villä 2019 ilmi tulleiden syiden joukossa on myös opiskelijavaihdon hyödyistä kertomisen 

puutteellisuus, ohjauksen puuttuminen, keskittyminen opiskelijoiden nopeaan valmistumi-

seen sekä opiskelijoista lähtöisin olevat syyt. (Opetushallitus 2019a, 27-29; Opetushallitus 

2019b.) Näitä ovat muun muassa taloudellinen tilanne, työskentely opintojen ohessa, val-

mistumispaineet, elämäntilanne, mahdollisuus kansainvälistyä muuten sekä muut mielen-

kiintoiset mahdollisuudet opintojen aikana (Opetushallitus 2019a, 27-29).  

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että syitä olla lähtemättä vaihtoon on useita. Yleisimmin 

syyt kuitenkin liittyvät läheisiin, opintoihin ja taloudellisiin tekijöihin. Lisäksi useiden kor-

keakoulujen selvitysten mukaan vaihto-opiskelua ei esimerkiksi pidetä hyödyllisenä tai sen 

ei koeta olevan oikeaa opiskelua, hakemista ja käytännön järjestelyjä pidetään liian työ-

läinä, tietoa ei ole saatu tarpeeksi, ei uskalleta lähteä, motivaatiossa tai kielitaidossa on 

puutteita tai heikko menestys opinnoissa ei mahdollista vaihtoon lähtöä (Garam 2012, 23). 

Opiskelijoilla voi myös olla sellaisia negatiivisia mielikuvia vaihtoon lähdöstä, jotka vaih-

dosta kiinnostumattomilla opiskelijoilla voivat tukea heidän päätöstään olla lähtemättä. 

Tällaisia ovat esimerkiksi mielikuvat lähtöprosessin hankaluudesta ja vaikeuksista hyväk-

silukea ulkomailla suoritetut opinnot, tai jokin kohteeseen itseensä liittyvä käsitys. Erilais-

ten syiden vuoksi tarvitaan myös erilaisia toimenpiteitä tilanteen muuttamiseksi. (Siltala 

2013, 22.)  

 

2.6 Kannustavat tekijät 

Opiskelijoiden mukaan vaihtoon lähtemisessä heitä tukisivat yhteistyö opiskelijajärjestöjen 

ja korkeakoulujen välillä, opettajien kannustus, varmuus ulkomailla suoritettujen opintojen 

hyväksiluvusta, kansainvälistymisen tarjoaminen jokaisessa tutkinnossa ja sen sisällyttä-

minen opetussuunnitelmiin kattavammin sekä tiedon lisääminen hausta ja rahoituksesta. 

Opetushallituksen sidosryhmilleen marraskuussa 2019 järjestämässä business breakfast -

tilaisuudessa opiskelijavaihtojen kiinnostavuuden lisäämiseksi esitettiin muun muassa ul-

komailla suoritettujen opintojen hyväksiluvun tehostamista ja vaihdossa olleiden opiskeli-

joiden kokemusten laajempaa hyödyntämistä (rehtori Tapio Kujala, Diakonia-AMK) sekä 

kannustavaa rahoitusmallia (vararehtori Minna Martikainen, Svenska Handelshögskolan). 

(Opetushallitus 2020.)  
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Turun yliopiston kyselyssä nousi esiin, että opiskelijat haluavat enemmän tietoa siitä, 

kuinka opiskelijavaihto hyödyttää heitä työllistymisessä, mitkä ovat vaihdon todelliset kus-

tannukset sekä kuinka esimerkiksi asuntoon tai rahaan liittyvät käytännön asiat hoidetaan. 

Kyselyyn vastanneet myös edellyttivät tasokkaita vaihto-opintoja, jolloin pelkästään uusien 

kokemusten saamista tai itsenäistymistä ei pidetty riittävänä syynä vaihtoon lähdölle. Li-

säksi vastaajat kritisoivat vaihto-opiskeluun yhdistettyä biletyskulttuuria, ja perheelliset oli-

sivat halunneet enemmän tietoa siitä, kuinka ulkomaille lähtö onnistuu lasten kanssa. 

Myös yhteistyötä kansainvälisten palveluiden, yhteyshenkilöiden sekä ylioppilaskunnan 

välillä toivottiin lisää. (Turun yliopiston ylioppilaskunta 2018.) 

 

Siltalan (2013, 22) mukaan kannustavia tekijöitä ovat muun muassa vaihtojen hyötyjen 

konkretisointi, eri tahoilta tulevan kannustuksen määrän lisääminen ja opintoja koskevien 

esteiden poistaminen. Garam (2012, 14) nostaa esiin myös henkilökohtaisen opetussuun-

nitelman (HOPS) tarjoamat mahdollisuudet opiskelijan tilanteen huomioimiseen ja opinto-

jen suunnitteluun kansainvälistymiseen liittyen. Hänen mukaansa HOPS ei kuitenkaan 

käytännössä ainakaan vielä vuonna 2012 edistänyt kansainvälistymistä juurikaan. 

 

Kuviossa 4 on yhdistetty aiemmissa tutkimuksissa ilmi tulleita yleisimpiä esteitä vaihtoon 

lähdölle ja kannustavia tekijöitä. Kuviossa on pohdittu, mitkä kannustavista tekijöistä voisi-

vat mahdollisesti vaikuttaa mainittuihin syihin olla lähtemättä vaihtoon. Ehdotus ei kuiten-

kaan ole yksiselitteinen, sillä kaikkiin lähdön esteisiin ei välttämättä ole suoraviivaista rat-

kaisua.  

 

 

Kuvio 4. Yleisimpiä esteitä vaihtoon lähdölle sekä mahdollisia kannustavia tekijöitä 

Yleisimpiä esteitä 
lähdölle

Läheiset

Taloudelliset syyt

Tiedon puute

Opintojen viivästyminen

Kannustavia 
tekijöitä

Eri tahojen kannustus

Tieto kustannuksista ja tuista

Tiedon lisäys

Vaihto-opintojen hyväksiluku
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3 Kansainvälinen Haaga-Helia 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu syntyi vuonna 2007 Haaga Instituutin ammattikorkea-

koulun ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun yhdistyessä (Haaga-Helia s.a. b). 

Nykyään Haaga-Heliassa voi opiskella liiketaloutta ja liiketoiminnan palveluratkaisuja, ho-

telli-, ravintola- ja matkailualaa, tietotekniikkaa, toimittajatyötä sekä liikunta-alaa yhteensä 

viidellä eri kampuksella Helsingissä, Porvoossa ja Vierumäellä (Haaga-Helia s.a. a; 

Haaga-Helia s.a. c). Suomenkielisiä ammattikorkeakoulututkintoon tähtääviä koulutusoh-

jelmia on kaksitoista ja englanninkielisiä seitsemän, ja näissä voi opiskella joko päätoimi-

sesti päiväopiskelijana tai työn ohessa monimuoto-opinnoissa (Haaga-Helia s.a. c; 

Haaga-Helia s.a. d). Lisäksi Haaga-Heliassa on tarjolla yhdeksän ylempää ammattikor-

keakoulu- eli master-koulutusta, ammatillinen opettajakorkeakoulu, avoin ammattikorkea-

koulu, maksullisia kursseja sekä yrityksille tarpeen mukaan järjestettäviä koulutuksia 

(Haaga-Helia s.a. e; Haaga-Helia s.a. f; Haaga-Helia s.a. g). Opiskelijoita Haaga-Heliassa 

oli vuonna 2019 yhteensä noin 10 600 (Haaga-Helia 2020, 20). 

 

Haaga-Helian strategiassa painotetaan soveltavaa tutkimusta uuden osaamisen luo-

miseksi, innovatiivisia ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen ja ohjaamiseen sekä vahvaa ver-

kostoitumista niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Haaga-Helian missiona on avata ovet 

työelämään ja visiona olla kansainvälinen ja rohkea työelämän uudistaja. Korkeakoulun 

arvot ovat rohkeus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen, avoimuus ja arvostus. (Haaga-He-

lia s.a. h.) 

 

3.1 Kansainvälisyys opinnoissa 

Haaga-Helian kansainvälisessä strategiassa yhtenä tavoitteena on antaa kaikille valmistu-

neille vahvat kansainvälisyystaidot. Tämän tavoitteen toteutumista edesauttavat merkittä-

västi mahdollisuudet kansainväliseen liikkuvuuteen ja kansainvälisyyden kehittäminen 

kampuksilla. Jokaisella opiskelijalla Haaga-Heliassa on mahdollisuus osallistua kansain-

väliselle liikkuvuusjaksolle. Lyhyemmät jaksot on kohdistettu erityisesti heille, joille pi-

dempi jakso ulkomailla ei ole mahdollinen. Tavoitteena on, että vähintään 30% ammatti-

korkeakoulututkintoa suorittavista viettäisi opintojensa aikana ainakin yhden lukukauden 

ulkomailla. (Haaga-Helia 2013b.) 

 

Vaihtoehtoja kansainvälisyysosaamisen kasvattamiseen ovat ulkomaille suuntautuvat 

opiskelijavaihto, kaksoistutkinnot, työharjoittelu ja lyhyemmät jaksot, joita ovat esimerkiksi 

kesäkoulut tai intensiivijaksot (Haaga-Helia s.a. i). Kotikansainvälisyyttä eli kotimaassa ta-
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pahtuvaa kansainvälisyyskokemuksen ja -osaamisen hankintaa (Jyväskylän ammattikor-

keakoulu s.a.) voi toteuttaa Suomessa järjestettävillä kesäkouluilla tai intensiiviviikoilla, 

monikansallisissa englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa, kieliopinnoilla tai kansainvälisten 

opiskelijajärjestöjen toimintaan ja kansainväliseen tutorointiin osallistumalla (Haaga-Helia 

s.a. i). Yhteistyökorkeakouluja Haaga-Helialla on lähes 200, ja ne sijaitsevat 43 maassa 

Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa (Haaga-Helia s.a. j; 

Haaga-Helia 2013b).  

 

Haaga-Heliassa vaihto-opiskelu on mahdollistettu kaikissa korkeakoulututkintoon johta-

vissa koulutusohjelmissa toteutusmuodosta riippumatta. Moniin koulutusohjelmiin on sisäl-

lytetty liikkuvuusikkuna, jonka aikana vaihtoon on mahdollista lähteä. Muita vaihtoehtoja 

ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukuun ovat esimerkiksi joustavuus opintosuunni-

telmassa tai opintojen suora korvaavuus. (Salmi 17.11.2020.) 

 

Vaihto-opintomahdollisuuksista tiedotetaan opiskelijoille Haaga-Helian kotisivuilla, intra-

netissä, Facebook- ja Instagram-tileillä, sähköpostitse, kampusten infonäytöillä ja Tuudo-

sovelluksen kautta. Lisäksi asia on esillä lukuisissa eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa, ku-

ten koulutusohjelmien lukuvuosi-infoissa, opintojen alussa olevissa kansainvälisyysin-

foissa, hakuinfoissa, Euroopan kielipäivä -tapahtumassa ja International Dayssä. (Salmi 

17.11.2020.)  

 

3.2 Opiskelijavaihdon nykytilanne 

Vuoden 2016 jälkeen yli 3 kuukauden ulkomaanvaihtoihin lähteneiden opiskelijoiden 

määrä Haaga-Heliassa on laskenut joka vuosi. Vuonna 2016 vaihtoon lähteneitä oli 434, 

mutta vuonna 2019 enää 350. (Mäkelä 30.9.2020.) Laskua vuoteen 2016 verrattuna oli 

19%. Vuonna 2018 lähteneiden osuus uusien opiskelijoiden määrään suhteutettuna oli 

Haaga-Heliassa 20% (Opetushallitus 2019b). Yli 3 kuukauden pituisiin vaihtoihin lähtenei-

den opiskelijoiden määrä Haaga-Heliassa on esitetty kuviossa 5. 

 

Vuosina 2015-2019 vaihtoon lähteneistä vähintään noin 94% on ollut päivätoteutuksissa 

ammattikorkeakoulututkintoa suorittaneita. Monimuoto-opiskelijoiden osuus on ollut keski-

määrin noin 4% ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaneiden noin 1%. (Mäkelä 

30.9.2020.) 
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Kuvio 5. Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta yli 3 kuukautta kestävään opiskelijavaihtoon 

ulkomaille lähteneet opiskelijat 2015-2019 (Mäkelä 30.9.2020)  

 

Vastaavana ajankohtana Haaga-Helian opiskelijamäärissä tapahtuneet muutokset eivät 

ole yhteneväisiä vaihtoon lähteneiden tilanteen kanssa. Kuviosta 6 nähdään, että ammat-

tikorkeakoulututkintoon johtavien tutkintojen opiskelijamäärissä oli laskua vuosina 2016-

2018, mutta vuonna 2019 määrä kääntyi kasvuun. Vuonna 2016 opiskelijoiden määrä oli 

selvästi edellisvuotta pienempi, mutta vaihtoon lähteneiden määrä oli tuolloin kasvussa. 

Opiskelijamäärään suhteutettuna vaihtoon lähti vuosina 2015-2018 reilu 4% kaikista opis-

kelijoista, mutta vuonna 2019 osuus putosi alle 4 prosenttiin. 

 

 

Kuvio 6. Haaga-Helian opiskelijamäärät ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa tutkin-

noissa 2015-2019 (Haaga-Helia 2020, 20; Haaga-Helia s.a. k, 18).  
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4 Tutkimus 

Tutkimuksen tavoitteena oli ensin selvittää, mistä syistä Haaga-Helia ammattikorkeakou-

lun opiskelijat eivät lähde opiskelijavaihtoon. Tavoite perustui siihen faktaan, että Haaga-

Heliassa vaihtoon lähtevien määrä on ollut jatkuvassa laskussa vuodesta 2017 alkaen. 

Tämän jälkeen tavoitteena oli saada käsitys siitä, mitkä asiat kannustaisivat opiskelijoita 

hakemaan vaihtoon, ja miten nimenomaan Haaga-Helian kansainväliset palvelut pystyisi-

vät tukemaan useamman opiskelijan vaihtoon lähtemistä. Täten tutkimusongelmiksi muo-

dostuivat: 

 

• Miksi Haaga-Helian opiskelijat eivät lähde vaihtoon? 

• Mikä heitä kannustaisi lähtemään vaihtoon? 

• Mitä Haaga-Helian kansainväliset palvelut voivat tehdä kannustaakseen opiskeli-
joita lähtemään vaihtoon? 

 

Kehitysehdotukset kohdistuivat kansainvälisiin palveluihin, koska he olivat opinnäytetyön 

toimeksiantaja. Lisäksi he vastaavat vaihto-opiskelun prosesseista, vaihtomahdollisuuk-

sista tiedottamisesta, kansainvälisten palveluiden tarjoamisesta ja apurahoista Haaga-He-

liassa (Haaga-Helia 2013a), joten heidän toimintansa vaikuttaa vaihtoa harkitseviin opis-

kelijoihin. 

 

4.1 Menetelmävalinnat  

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa voidaan tutkia esimerkiksi muuttujien 

yhteyksiä tai asioiden esiintyvyyttä, ja sille on tyypillistä aineistopohjaisuus (Tähtinen, 

Laakkonen & Broberg 2020, 11). Määrällisessä tutkimuksessa keskeistä ovatkin aiemmat 

teoriat ja tutkimuksista vedetyt johtopäätökset. Myös muun muassa numeerinen mittaus, 

tutkittavien valinta, aineiston käsitteleminen tilastollisesti ja päätelmien teko tilastollisen 

analyysin avulla ovat kvantitatiiviselle tutkimukselle olennaisia piirteitä. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2013, 140.) 

 

Survey-tutkimus on yksi kolmesta perinteisestä tutkimusstrategiasta. Siinä aineistoa kerä-

tään standardoidusti eli jokaiselta otoksen tai näytteen henkilöltä samalla tavalla. Aineis-

ton keruu toteutetaan tyypillisesti esimerkiksi kyselylomakkeella. Saadulla aineistolla ta-

voitellaan esimerkiksi ilmiöiden selittämistä. (Hirsjärvi ym. 2013, 134; 193.) Tämän opin-

näytetyön tutkimuksen tarkoitus oli olla selittävä, eli etsiä tilanteeseen tai ongelmaan seli-

tys ja tunnistaa syy-seuraussuhteita (Hirsjärvi ym. 2013, 138). Tutkimuksen kohderyhmä 

oli tietoisesti valittu, joten tutkimusjoukko on näyte, ei satunnaisesti valittu otos (Tähtinen 

ym. 2020, 16). 
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Kyselyllä voidaan kerätä runsaasti tutkimusaineistoa tehokkaasti ja analysoida se tietoko-

neella. Kyselylomakkeella voidaan hankkia tietoja esimerkiksi käyttäytymisestä ja käsityk-

sistä sekä pyytää niihin perusteluja. (Hirsjärvi ym. 2013, 195, 197.) Lomakkeen laadin-

nassa suunnittelun rooli korostuu, koska tarkennuksia ei ole mahdollista tehdä vastaami-

sen jälkeen (Valli 2018a, 261). Rakenteessa kannattaa huomioida, että vastaajan moti-

vaatio on korkeimmillaan kyselyn keskivaiheessa, eli tutkimuksen tärkeimmät asiat on 

syytä sijoittaa tähän kohtaan. Alkuun ja loppuun kannattaa sijoittaa taustakysymykset ja 

muut helpot kysymykset. (Valli 2018b, 94-95.) Lisäksi tulee miettiä kyselyn muotoa. Säh-

köiset kyselyt ovat muun muassa nopeita ja edullisia, mutta niiden käytössä tulee ottaa 

huomioon käytettävyys erilaisilla laitteilla sekä kyselyn kohderyhmä. Eniten sähköisiin ky-

selyihin vastaavat 15-25-vuotiaat. (Valli & Perkkilä 2018, 118, 120.) Kyselyn laadinnan jäl-

keen se tulisi testata sekä itse että lopullista kohderyhmää vastaavalla testiryhmällä. Säh-

köisen kyselyn testauksessa tulisi arvioida erityisesti kyselyn etenemistä ja käytettävyyttä 

eri laitteilla. (Nardi 2018, 102.) 

 

Avoimilla kysymyksillä tutkittavat voivat tuoda ilmi mielipiteitä ja näkökulmia, joita tutkija ei 

ole osannut ajatellakaan (Hirsjärvi ym. 2013, 201). Näin voidaan saada tutkimuksen kan-

nalta hyviä ehdotuksia. Avointen vastauksien tuottamaa aineistoa voidaan myös analy-

soida eri tavoin riippuen siitä, miten ne luokitellaan. Toisaalta avoimiin kysymyksiin voi-

daan jättää helpommin vastaamatta, vastaukset eivät välttämättä kohdistu suoraan kysy-

myksiin ja aineiston käsittely on hitaampaa. (Valli 2018b, 114.) Monivalintakysymyksillä 

puolestaan saadaan helpommin käsiteltävää ja yhtenäisempää aineistoa (Hirsjärvi ym. 

2013, 201). Valmiit vastausvaihtoehdot edellyttävät kuitenkin tietoa siitä, miten vastaajat 

aikovat vastata. Jotta sopiva vastausvaihtoehto löytyy, on yhdeksi vaihtoehdoksi syytä li-

sätä avoin vaihtoehto, johon vastaaja saa itse kirjoittaa haluamansa vastauksen. (Valli 

2018b, 113-114.)   

 

4.2 Toteutuskuvaus 

Tutkimuksen toteuttaminen aloitettiin tavoitteen asettamisella, tutkimusongelmien määri-

tyksellä ja kohderyhmän rajauksella (Tähtinen ym. 2020, 20-21). Tutkittavaksi kohderyh-

mäksi valittiin Haaga-Heliassa ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa suomenkielisissä 

koulutusohjelmissa opiskelevat 2. ja 3. vuoden opiskelijat. Valinta pohjautui siihen, että 

näiden vuosikurssien opiskelijat ovat jo lähtökohtaisesti tehneet valintansa siitä, lähte-

vätkö he vaihtoon nykyisen tutkintonsa suorittamisen aikana. Rajaus koski vain suomen-

kielisiä koulutusohjelmia siksi, että vieraskielisissä ohjelmissa opiskelee myös ulkomailta 

Suomeen muuttaneita tutkinto-opiskelijoita, joiden suhtautuminen ulkomaille lähtöön voi 

olla erilainen kuin jo valmiiksi Suomessa asuvilla. 
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Seuraavaksi laadittiin työn teoriapohja. Teoriaosuuden ensimmäisessä osassa perehdyt-

tiin kansainvälistä liikkuvuutta ohjaaviin strategioihin EU:n ja Suomen tasolla sekä tutus-

tuttiin opiskelijaliikkuvuuden tilanteeseen Suomessa. Osiossa käsiteltiin myös aiempia tut-

kimuksia vaihto-opintojen hyödyistä, lähdön estävistä syistä ja ilmi tulleita kehitysehdotuk-

sia vaihtoon kannustamiseksi. Toisessa osassa keskityttiin Haaga-Helia ammattikorkea-

kouluun, sen toimenpiteisiin kansainvälisyyden tukemiseksi opinnoissa sekä nykyiseen ti-

lanteeseen vaihtoon lähtevien osalta. 

 

Kysely valittiin tutkimuksen toteuttamismuodoksi, koska sen avulla saatiin helposti suu-

remman joukon näkemys tutkimusongelmista. Tämä oli tarkoituksenmukaista, sillä tutki-

musongelmien mukaisesti oli tarkoitus selvittää vaihtoon lähtemättömien opiskelijoiden 

yleinen näkemys vaihtoon lähtöä estävistä syistä ja toisaalta lähtöön kannustamisesta. 

Kysely luotiin Webropol-työkalun avulla. Liitteestä 1 löytyvän kyselyn 12 kysymystä oli ja-

ettu neljään kokonaisuuteen: taustatiedot (kysymykset 1-4), vaihtoon lähdön estävien syi-

den ja kannustustekijöiden selvittämiseksi tarkoitetut kysymykset (5-8), Haaga-Helian kan-

sainvälisiin palveluihin liittyvät kysymykset (9-10) sekä lyhyempään liikkuvuuteen ja koti-

kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset (11-12). Kyselyssä oli monivalintakysymyksiä, 

avoimia kysymyksiä lisätiedon saamiseksi sekä numeerinen arviointi. Kysymysten 5 ja 6 

(syyt, miksi ei halunnut lähteä vaihtoon) sekä 7 ja 8 (tekijät, jotka olisivat kannustaneet 

lähtemään vaihtoon) vastausvaihtoehdot pohjautuivat teoriaosuudessa ilmenneisiin tekijöi-

hin. Kysymykset 11 (osallistuminen lyhyempään liikkuvuuteen ulkomailla) ja 12 (osallistu-

minen kotikansainvälistymiseen Suomessa) perustuivat siihen osaan teoriassa, jossa kä-

siteltiin Haaga-Heliaa ja sen kansainvälistymispalveluita. Kysely toimitettiin valitulle vas-

taajajoukolle eli näytteelle sähköpostitse marraskuun alussa 2020. Vastausaikaa oli yh-

teensä noin puolitoista viikkoa. Tämän jälkeen tulokset käytiin läpi, analysoitiin ja niiden 

pohjalta tehtiin johtopäätökset sekä kehitysehdotukset. 

 

4.3 Aineisto ja käytetyt analyysit 

Kyselyyn saatiin 436 vastausta. Numeerisen aineiston käsittely tapahtui Webropolin auto-

maattisesti laatimien kaavioiden sekä Excelin avulla. Selkeyden vuoksi kaikki tulosten pro-

senttiosuudet pyöristettiin lähimpään kokonaislukuun. Pyöristysten takia kaikissa tulok-

sissa vastausten yhteisprosenttimäärä ei välttämättä ole tasan 100. 

 

Taustatietokysymyksissä 1-4 tulokset ilmoitettiin yhteistuloksena kaikkiin kyselyyn vastan-

neisiin suhteutettuna, jotta saatiin selville puuttuvien tai epäselvien vastausten osuus koko 

vastaajamäärästä. Muissa kysymyksissä on otettu huomioon vain kuhunkin kysymykseen 

vastanneiden määrä. Monivalintakysymykset 5 ja 7 on analysoitu ensin yhteistuloksena ja 
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sen jälkeen vastaajan ikäryhmän, sukupuolen ja kampuksen mukaan, jotta mahdolliset 

erot näissä tutkimuksen pääkysymyksissä tulevat selville. Kysymykset 10, 11 ja 12 on 

analysoitu yhteistuloksen mukaan, sillä näissä tulosten jakamisen vastaajien demografis-

ten tekijöiden perusteella ei koettu tarjoavan tutkimusongelmien selvittämisen kannalta 

merkittävää lisäarvoa. 

 

Avoimien kysymysten 6, 8 ja 9 analysoinnissa hyödynnettiin teemoittelua. Teemoittelu on 

laadullisen aineiston ryhmittelyä sen sisällön aihepiirien perusteella, eli aineistosta poimi-

taan havaintoja, jotka liittyvät johonkin tiettyyn teemaan. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 

s.a..) Avoimiin kysymyksiin tulleista vastauksista etsittiin usein toistuvia tekijöitä, jotka ryh-

miteltiin omiksi teemoikseen. Muodostetuista teemoista useimmiten esiintyneet ovat 

avointen kysymysten tuloksissa näkyvät vastaukset. Tuloksissa on esitetty myös sitaatteja 

eli otteita saaduista vastauksista, jotka tukevat löydettyjä teemoja (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka s.a.). 

 

4.4 Tulokset 

Kysymys 1. Ensimmäisessä kysymyksessä kartoitettiin vastaajien ikä. Vanhimmat vas-

taajat olivat syntyneet 1960-luvulla ja nuorimmat vuonna 2000. Vastaajien syntymävuoden 

keskiarvo oli 1992 ja mediaani 1995. Yhdeksän vastaajan ikä ei ollut tiedossa. Taulukossa 

1 on kuvattu vastaajien osuus ilmoitetun syntymävuoden ja siitä lasketun iän mukaan. 

Vastaajat jaettiin ilmoitetun syntymävuoden perusteella neljään mahdollisimman yhtä suu-

reen ryhmään tulosten analysoinnin helpottamiseksi. 

 

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden osuus syntymävuoden perusteella 

Syntymävuosi Ikä vuosina Osuus vastaajista Vastaajien määrä (n) 

 - 1989 Yli 30 24% 106 

1990 – 1994 26 - 30 24% 105 

1995 – 1997 23 - 25 27% 117 

1998 – 2000 20 - 22 23% 99 

Ei tiedossa - 2% 9 

 

Kysymys 2. Sukupuolekseen naisen ilmoitti 72% vastaajista (n=315) ja miehen 24% 

(n=106). Vaihtoehdot muu tai en halua sanoa valitsi ja vastaamatta jätti yhteensä 15 vas-

taajaa (3%). 
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Kysymys 3. Vastauksia saatiin neljältä kampukselta: Haagasta, Malmilta, Pasilasta ja 

Porvoosta. Selvästi eniten, reilusti yli puolet vastauksista tuli Pasilan kampuksen opiskeli-

joilta. Vierumäeltä ei saatu vastauksia ollenkaan. Kaksi vastaajaa ei ilmoittanut opiskelu-

kampustaan. Taulukossa 2 on esitetty vastausten jakautuminen kampusten kesken. 

 

Taulukko 2. Vastaajat kampusten mukaan 

Kampus Osuus vastaajista Vastaajien määrä (n) 

Haaga 21% 91 

Malmi 5% 23 

Pasila 59% 259 

Porvoo 14% 61 

Vierumäki 0% 0 

Ei tiedossa 0% 2 

 

Kysymys 4. 431 vastaajaa eli 99% kaikista vastaajista kertoi olevansa tietoinen mahdolli-

suudesta lähteä opiskelijavaihtoon opintojen aikana. Asiasta ei tiennyt tai kysymykseen ei 

vastannut yhteensä 5 vastaajaa (1%). 

 

Kysymys 5. Monivalintakysymykseen siitä, miksi vastaaja ei halunnut lähteä vaihtoon 

vastasi 415 henkilöä. Jokainen vastaaja sai valita useita vastausvaihtoehtoja, ja niitä valit-

tiin yhteensä 1771. Vastaukset on esitelty kuviossa 7. Kaikki vastaukset yhteenlaskettuna 

selkeästi suurimpana syynä olla lähtemättä vaihtoon pidettiin Suomessa olevia läheisiä, 

kuten perhettä, seurustelukumppania tai ystäviä. Esteinä vaihtoon lähdölle pidettiin myös 

taloudellista tilannetta, haluttomuutta opintojen viivästymiseen, työpaikkaa ja tietämättö-

myyttä vaihdon todellisista kustannuksista. Kiinnostuksen puute, ulkomaille muuton koke-

minen stressaavana, rohkeuden puute sekä tietämättömyys hyödyistä nousivat lisäksi 

esiin. Vähiten lähtemättä jättämiseen vaikuttivat turvattomuuden kokemus, terveydelliset 

syyt sekä negatiiviset mielikuvat. 
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Kuvio 7. Syyt olla lähtemättä opiskelijavaihtoon kaikkien vastausten perusteella 

  

Vastaukset ikäryhmittäin on esitetty liitteessä 2. Kaikissa ikäryhmissä läheiset olivat sel-

kein syy olla lähtemättä vaihtoon. Vuonna 1989 tai sitä ennen syntyneillä seuraavaksi tär-

keimmät syyt olivat työpaikka, taloudelliset syyt, opintojen viivästyminen ja kiinnostuksen 

puute. Vähiten merkinneet syyt olivat negatiiviset mielikuvat, epäily vaihto-opintojen laa-

dusta tai epäily siitä, ettei ulkomailla opiskelu olisi ollut oikeaa opiskelua. Vuosina 1990-

1994 syntyneillä läheisten jälkeen taloudelliset syyt, opintojen viivästyminen, työpaikka ja 

kiinnostuksen puute olivat syinä olla lähtemättä. Merkityksettömimpiä syitä olivat tervey-

delliset syyt, kannustuksen puute läheisiltä ja negatiiviset mielikuvat. Ikäryhmässä 1995-

1997 syntyneet muut syyt jättää lähtemättä olivat opintojen viivästyminen, taloudelliset 

syyt, rohkeuden puute ja ulkomaille muuton kokeminen liian stressaavana. Heillä vähiten 

tärkeitä syitä olivat terveydelliset syyt, vaihdon kokeminen turvattomaksi, sopivien kohtei-

den tai kurssien puute, negatiiviset mielikuvat ja läheisten kannustuksen puute. Nuorim-

massa ikäryhmässä eli vuosina 1998-2000 syntyneissä tärkeimmät syyt läheisten jälkeen 
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olivat tiedon puute vaihdon todellisista kustannuksista, taloudelliset syyt, ulkomaille muu-

ton kokeminen liian stressaavana ja opintojen viivästyminen. Kaikkein vähiten merkitystä 

oli epäilyllä, ettei vaihto olisi ollut oikeaa opiskelua, negatiivisilla mielikuvilla ja vaihdon ko-

kemisella turvattomaksi. 

 

Tulokset sukupuolen perusteella ovat liitteessä 3. Läheiset olivat suurin syy olla lähte-

mättä vaihtoon sekä naisilla että miehillä. Naisista 60% ja miehistä 51% pitivät perhettä, 

seurustelukumppania ja ystäviä merkittävimpänä syynä siihen, miksi he eivät halunneet 

lähteä ulkomaille opiskelemaan. Mieheksi itsensä ilmoittaneista naisia useampi koki, ettei 

vaihdosta olisi itselle hyötyä. Miehet kokivat myös työpaikan, sopivien kohteiden ja kurs-

sien puutteen sekä mahdollisuuden kansainvälistyä muilla tavoin suuremmiksi syiksi olla 

lähtemättä kuin nainen-vastausvaihtoehdon valinneet. Suurimmat näkemyserot sukupuol-

ten välillä liittyivät tietoon todellisista kustannuksista ja rahallisista tuista, taloudelliseen ti-

lanteeseen, koettuihin hyötyihin, epävarmuuteen kielitaidosta, tietoon käytännön asioista 

ja läheisiin.  

 

Kyselyn tuloksia vertailtiin myös kampusten välillä. Tulokset löytyvät liitteestä 4. Haagan 

opiskelijat kokivat muiden kampusten opiskelijoita useammin, että koulumenestys ei ollut 

riittävää, ei ollut taloudellisesti varaa lähteä, hakuprosessi on liian työläs, vaihto ei olisi tur-

vallinen ja kansainvälistyä voi muutenkin. He olivat vähiten sitä mieltä, että vaihdosta ei 

olisi hyötyä, ei olisi rohkeutta tai kiinnostusta lähteä, hakuprosessista ei saanut tarpeeksi 

tietoa tai että vaihtoon liittyisi negatiivisia mielikuvia. Malmilla työpaikka oli selvästi muita 

kampuksia selkeämpi syy olla lähtemättä vaihtoon. Heillä oli muita enemmän negatiivisia 

mielikuvia vaihdosta, puutteita hakuprosessin ja todellisten kustannusten tiedoista sekä 

epävarmuutta kielitaidosta. Lisäksi läheiset ja heiltä saadun kannustuksen puute näkyivät 

malmilaisten vastauksissa. Muita kampuksia vähäisempinä syinä pidettiin ulkomaille muu-

ton stressaavuutta, sopivien kohteiden ja kurssien puuttumista, puutteellista tietoa koh-

teista, epäilyä oikeasta opiskelusta, Haaga-Helian kannustuksen puuttumista, terveydelli-

siä syitä, opintojen viivästymistä ja kansainvälistymistä muuten. Pasilassa koettiin muita 

kampuksia useammin, ettei sopivia kohteita tai kursseja löytynyt, vaihto ei olisi oikeaa 

opiskelua tai ettei vaihdosta olisi hyötyä. Muihin verrattuna vähiten oltiin sitä mieltä, että ei 

ole varaa lähteä, vaihdon todelliset kustannukset eivät ole selvillä, tukimuodoista ei ole 

tarpeeksi tietoa, vaihto ei olisi turvallinen tai että läheiset vaikuttavat. Porvoossa korostui-

vat haluttomuus opintojen viivästymiseen ja kotimaassa samanaikaisesti olevien kurssien 

menettämiseen sekä vaikeus kotimaan ja ulkomaan opintojen yhdistämisessä. Myös ter-

veydelliset syyt, rohkeuden puute, muuton stressaavuus sekä puutteellinen tieto kohteista, 
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käytännön asioista ja tuista näkyivät porvoolaisten vastauksissa muita useammin. Kam-

puksista harvimmin lähdön esteenä pidettiin työpaikkaa, huonoa koulumenestystä, epä-

varmuutta kielitaidosta tai läheisten kannustuksen puutetta. 

 

Kysymys 6. Tässä kysymyksessä vastaajat saivat kertoa avoimella vastauksella, miksi 

he eivät lähteneet vaihtoon. Vastauksia saatiin 128. Yhdessä vastauksessa saattoi olla lis-

tattuna monta syytä, ja vastauksissa toistuivat myös monivalintakysymyksessä olleet vaih-

toehdot. Vastauksia yleisyysjärjestyksessä yleisimmästä alkaen on listattu taulukkoon 3. 

Mukaan on otettu vain vastauksia, jotka esiintyivät aineistossa vähintään viisi (5) kertaa. 

Lisäksi vastauksista on poimittu muutamia sitaatteja. Sitaattien valinnassa on kiinnitetty 

huomiota niiden merkitykseen aiheen kannalta sekä yksityisyydensuojan säilymiseen. 

 

Taulukko 3. Avoimissa vastauksissa ilmi tulleita yleisimpiä syitä olla lähtemättä vaihtoon 

Aiempi työ-, opiskelu-, vaihto- tai asumiskokemus ulkomailla 

Lapsi, puoliso, perhe ja läheiset 

Lemmikit 

Asunto Suomessa 

Työpaikka 

Koronatilanne 

Halu valmistua nopeasti ja edistää opintoja 

Ikä / kokemus siitä, että on liian vanha vaihtoon 

Taloudelliset syyt 

Monimuoto-opiskelu 

 

”En halunnut opintojeni viivästyvän ja mielestäni olen liian vanha lähtemään vaihtoon.” 

 

”Olen ollut jo vaihdossa aiemmissa opinnoista. Halusin aikaistaa valmistumista” 

 

”Jos en olisi käynyt koskaan vaihdossa, olisin todennäköisemmin hakenut vaihtoon tässä 

tutkinnossa.” 

 

”Minulla on pieni lapsi, jota en voi ottaa mukaan vaihtoon.” 

 

”Haluttomuus luopua nykyisestä vuokra-asunnosta Suomessa. Lemmikkieläimet.” 

 

Kysymys 7. Kannustaviin tekijöihin vastasi 403 henkilöä. Monivalintakysymyksessä vas-

tauksia annettiin yhteensä 1331. Kuviosta 8 voidaan tulkita, että vastaajat halusivat saada 

enemmän tietoa erityisesti rahallisista tukimuodoista, vaihdon todellisista kustannuksista 
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sekä käytännön asioista. 29% vastaajista ei kokenut minkään toimenpiteen voivan kan-

nustaa heitä lähtemään. 27% piti läheisten kannustusta tärkeänä. Lisäksi kaivattiin enem-

män tietoa vaihtokohteista, opiskelijavaihdon hyödyistä ja hakuprosessista. Vähiten kan-

nustavina tekijöinä nähtiin Haaga-Helian kansainvälisten palveluiden aktiivisempi tiedotta-

minen ja kannustus sekä opiskelijajärjestöjen aktiivisempi tiedottaminen vaihtomahdolli-

suuksista. 

 

 

Kuvio 8. Asiat, jotka olisivat kannustaneet opiskelijoita lähtemään opiskelijavaihtoon 

 

Liitteessä 5 on kuvattu kannustustekijät ikäryhmittäin. Vanhimmassa ikäryhmässä lähes 

puolet vastaajista oli sitä mieltä, että mikään ei olisi kannustanut heitä lähtemään vaih-

toon. Kannustavista tekijöistä tärkeimpinä ilmoitettiin tieto rahallisista tukimuodoista, tieto 
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todellisista kustannuksista, läheisten kannustus sekä tieto käytännön asioista. Merkitystä 

ei juurikaan ollut opiskelijajärjestöjen aktiivisemmalla tiedottamisella vaihtomahdollisuuk-

sista, muiden opiskelijoiden kannustuksella tai Haaga-Helian kansainvälisten palveluiden 

kannustuksella. Vuosina 1990-1994 syntyneille tärkeimpiä asioita kannustuksessa olivat 

tieto todellisista kustannuksista, rahallisista tukimuodoista ja käytännön asioista, läheisten 

kannustus sekä parempi tiedotus vaihtokohteista. Vähiten merkitystä oli opiskelijajärjestö-

jen ja kansainvälisten palveluiden aktiivisemmalla tiedottamisella sekä tiedolla vaaditusta 

kielitaidosta. Vuosina 1995-1997 syntyneillä tärkeysjärjestys oli tieto rahallisista tukimuo-

doista, käytännön asioista, todellisista kustannuksista, vaihtokohteista sekä hyödyistä. Vä-

hiten kannustukseen vaikutti kansainvälisten palveluiden kannustus, tieto vaaditusta kieli-

taidosta ja opiskelijajärjestöjen aktiivisempi tiedottaminen. Nuorimmassa ikäryhmässä 

kannustavimmat tekijät olivat muita ikäryhmiä selkeämmin tieto todellisista kustannuk-

sista, rahallisista tukimuodoista ja käytännön asioista. Lisäksi kaivattiin läheisten kannus-

tusta ja tietoa vaihtokohteista. Merkitystä oli vähiten opiskelijajärjestöjen ja kansainvälisten 

palveluiden tiedottamisella sekä opettajien ja kansainvälisten palveluiden kannustami-

sella. 

 

Miehet olivat selkeästi naisia useammin sillä kannalla, että mikään ei saisi kannustettua 

heitä lähtemään vaihtoon. Naiset puolsivat kaikkia kannustustoimenpidevaihtoehtoja mie-

hiä enemmän. Selkeimmät erot sukupuolten välillä olivat halussa saada enemmän tietoa 

rahallisista tukimuodoista, todellisista kustannuksista, vaihtokohteista, käytännön asioista, 

ulkomaisten opintojen hyväksiluvusta ja hakuprosessista sekä siinä, ettei mikään kan-

nusta lähtemään. Kuvaaja sukupuolten välisistä eroista on liitteessä 6. 

 

Tulokset kampusten välisistä eroista kannustustekijöihin liittyen on esitelty liitteessä 7. 

Haagassa pidettiin läheisten kannustusta ja tietoa vaaditusta kielitaidosta tärkeämpänä 

kuin muilla kampuksilla. Muita vähemmän oli merkitystä tiedolla vaihtokohteista, hakupro-

sessista ja siitä millaista opiskelu ulkomailla on. Myös kansainvälisten palveluiden aktiivi-

sempaa tiedottamista pidettiin vähemmän tärkeänä. Malmilla muita enemmän kaivattiin 

Haaga-Helian opettajien kannustusta sekä tietoa hakuprosessista ja todellisista kustan-

nuksista. Vähemmän merkitystä oli tiedolla käytännön asioista, hyödyistä ja opintojen hy-

väksiluvusta sekä opiskelijajärjestöjen aktiivisemmalla tiedottamisella. Pasilassa oltiin 

kampuksista eniten sitä mieltä, että mikään ei olisi kannustanut heitä lähtemään. Muita 

kampuksia vähemmän tärkeinä pidettiin opettajien ja muiden opiskelijoiden kannustusta 

sekä tietoa rahallisista tukimuodoista ja todellisista kustannuksista. Porvoossa koettiin 

enemmän tarpeelliseksi saada kannustusta muilta opiskelijoilta ja kansainvälisiltä palve-

luilta, lisää tietoa vaihtokohteista, käytännön asioista, tukimuodoista, vaihto-opiskeluiden 



 

 

29 

hyödyistä ja opintojen hyväksiluvuista sekä opiskelijajärjestöiltä ja kansainvälisiltä palve-

luilta aktiivisempaa tiedottamista vaihtomahdollisuuksista. Läheisten kannustuksella ja tie-

dolla vaaditusta kielitaidosta oli hieman vähemmän merkitystä kuin muilla kampuksilla. 

Porvoossa oltiin vähiten sitä mieltä, että mikään ei kannustaisi vaihtoon.   

 

Kysymys 8. Kannustavien tekijöiden avoimeen vastausvaihtoehtoon tuli 65 vastausta. 

Yhdessä vastauksessa saattoi olla mainittu useampia asioita. Yleisimmät kannustustekijät 

useimmin mainitusta alkaen on koottu taulukkoon 4. Mukaan on otettu vain tekijät, jotka 

ilmenivät aineistossa vähintään kolme (3) kertaa. Lisäksi vastauksista on poimittu muu-

tama sitaatti. Sitaattien valinnassa on kiinnitetty huomiota niiden merkitykseen aiheen 

kannalta sekä yksityisyydensuojan säilymiseen. 

 

Taulukko 4. Avoimissa vastauksissa ilmi tulleita tekijöitä, jotka kannustaisivat vastaajia 

lähtemään vaihtoon 

Parempi taloudellinen tilanne 

Jos perheen / lapset voisi ottaa mukaan 

Jos töistä saisi opintovapaata / muuta vapaata tai lomaa 

Jos olisi nuorempi 

Ei koronaa / korona häviää 

Paremmat / mielenkiintoisemmat / sopivammat vaihtokohteet 

Taloudellinen tuki / rahallinen avustus / kustannusten osittainen kattaminen 

 

”Jos perheen voisi ottaa mukaan ja asumiskustannukset katettaisiin, voisin harkita.” 

 

”Jos olisin saanut perheen mukaan ulkomaille, olisin ehdottomasti lähtenyt opiskelijavaih-

toon!” 

 

”Olisi kiva tietää, onko perheellisen opiskelijan edes mahdollista suorittaa vaihtoa.” 

 

”Jos en olisi töissä, ja olisin nuorempi, niin olisin voinut jopa harkita vaihtoa.” 

 

”Koen että vaihdosta tiedotettiin hyvin. Vaihdon taloudellisesta vaikutuksesta ja taloudelli-

sesta tuesta voisi tiedottaa aktiivisemmin.” 

 

”Miten/millä tavalla tämä on hyödyllinen minulle? Mitä saan tästä irti? Kukaan opiskeli-

joista tai opettajista ei oikestaan ole puhun tästä aiheesta mitään. Kaikki vaan luulevat 

asian olevan itsestänselvä.”  
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Kysymys 9. Kysymykseen siitä, mitä Haaga-Helian kansainväliset palvelut voisivat tehdä 

kannustaakseen opiskelijoita vaihtoon, tuli 185 avointa vastausta. Yhdessä vastauksessa 

saattoi olla mainittu useampia asioita. Yleisimpiä kannustustekijöitä useimmin esiinty-

neestä alkaen on koottu taulukkoon 5. Mukaan on otettu vain aihepiirit, jotka ilmenivät ai-

neistossa vähintään kymmenen (10) kertaa. Lisäksi vastauksista on poimittu sitaatteja. Si-

taattien valinnassa on kiinnitetty huomiota niiden merkitykseen aiheen kannalta sekä yksi-

tyisyydensuojan säilymiseen. 

 

Taulukko 5. Mitä Haaga-Helian kansainväliset palvelut voisivat tehdä kannustaakseen 

opiskelijoita vaihtoon 

Vaihdossa jo olleiden opiskelijoiden kokemuksia, myös erilaisilta ja eri  

elämäntilanteissa olleilta lähtijöiltä 

Tiedottaa / infota / kertoa / antaa tietoa enemmän, tietoa myös erilaisissa  

elämäntilanteissa oleville, kuten perheellisille ja monimuoto-opiskelijoille 

En osaa sanoa 

Tiedotus / toiminta hyvää / riittävää nykyisellään 

Kertoa mahdollisuuksista / tiedottaa vaihtoehdoista / mainostaa ja markkinoida 

Käytännön asioista kertominen 

Kustannuksista kertominen 

Eri tiedotuskanavat: sosiaalinen media / raportit / uutiskirje / verkkoluento / 

opinto-ohjaajat / esitteet / sähköposti / infotilaisuudet / videoidut  

infotilaisuudet 

Vaihtokohteiden / koulujen / kurssien esittely / niistä tiedottaminen 

Hyödyistä / vaikutuksista / houkuttelevista puolista / kansainvälistymisen  

merkityksestä kertominen 

 

 

”Olemalla enemmän näkyvillä ja tiedottaa näkyvämmin mahdollisuuksista” 

 

”Vaihto-kohteista ja opiskelijoiden elämästä vaihdossa voisi kertoa enemmän esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa.” 

 

”Kertokaa paljonko se maksaa!” 

 

”Enemmän käytännön tietoa ja useampia kokemustarinoita” 

 

”Käytännön puolen selkeä esille tuominen, kustannukset, konkreettinen hyöty vaihdosta 

tulevaisuudessa?” 
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”Kertomalla aktiivisesti haussa olevista paikoista, opinnoista, korkeakouluista, ja kustan-

nuksista kohteessa (arvio vaihtoajalle).” 

 

”Rohkaisemalla ja kertomalla eri vaihtoehdoista laajasti” 

 

”Enemmän tietoa ainakin monimuoto-opiskelijoille ja vaihdossa olleiden opiskelijoiden esi-

tyksiä vaihdossa olemisesta ja käytännön asioista olisi ollut kiva kuulla.” 

 

”Vaihto-opiskelua voitaisiin mainostaa näkyvämmin ja enemmän.” 

 

”Opon tunneilla tästä mahdollisuudesta pitäisi puhua enemmän ja kannustaa opiskelijoita 

vaihtoon. Myös jo vaihdossa olleiden kokemuksia olisi hyvä kuulla.” 

 

”Tuoda selkeästi kaikki asiat ilmi. Kuinka paljon vaihtoon tulisi säästää rahaa/kuinka paljon 

se vie todellisuudessa varoja. Miten asuminen onnistuu ja kuinka paljon siihen saa tukea. 

Opintojen mahdollinen viivästyminen yms.” 

 

”Paljon infotilaisuuksia ja kertomuksia vaihdossa käyneiltä opiskelijoilta.” 

 

”Perheellisiä varten varmaan jotain aiheeseen liittyviä tietopaketteja, että miten voisi per-

heellinen lähteä. Mitä tulisi huomioida jos haluaa perheen mukaan jne. Ehkä jotain lapsi-

perheystävällisiä kohteita tms.” 

 

Kysymys 10. Vastaajat saivat arvioida asteikolla 0-10, kuinka tärkeänä he pitävät Haaga-

Helian kansainvälisten palveluiden roolia opiskelijavaihtoon kannustamisessa. Tähän ky-

symykseen vastaajia oli 422, ja vastausten keskiarvo oli 7,39 ja mediaani 8. 

 

Kysymys 11. Kyselyssä selvitettiin myös opiskelijoiden osallistumista muuhun kuin yli 3 

kuukautta kestävään kansainvälistymistoimintaan. 40 vastaajaa antoi 42 vastausta kysy-

mykseen, jossa kartoitettiin osallistumista alle 3 kuukautta kestävään ulkomailla tapahtu-

vaan kansainvälistymistoimintaan. 25% vastaajista oli osallistunut intensiiviviikolle, 20% 

työharjoitteluun ja 5% kesäkouluun. Lisäksi 55% valitsi vaihtoehdon ”jokin muu, mikä”, 

mutta näissä vastauksissa hieman alle puolessa ilmoitettiin, ettei ole osallistunut mihin-

kään kysymyksessä esitettyyn toimintaan. Lopuissa vastauksissa tuotiin esille osallistu-

mista opintomatkoille, projekteihin, tapahtumiin tai workshopeihin. 
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Kysymys 12. Kotikansainvälistymisen muodoista suosituin vaihtoehto oli kieliopinnot, joi-

hin ilmoitti osallistuneensa 88% 163 vastaajasta. Vastauksia kysymykseen oli annettu yh-

teensä 187. Suomessa järjestetylle kansainväliselle intensiiviviikolle oli osallistunut 6%, 

kansainvälisen opiskelijajärjestön toimintaan 4% ja Suomessa järjestettyyn kansainväli-

seen kesäkouluun sekä kansainväliseen tutorointiin kumpaankin 2% vastaajista. 14% va-

litsi vaihtoehdon ”jokin muu, mikä”. Avoimissa vastauksissa oli mainittu, että joko ei ole 

osallistunut mihinkään kotikansainvälistymisen muotoon tai sitten on osallistunut kansain-

välisiin tapahtumiin ja opinnoissa esimerkiksi vieraskielisille kursseille tai vieraskieliseen 

koulutusohjelmaan. Vastauksissa oli mainittu myös kansainvälinen työ sekä nykyiset opin-

not vieraskielisessä koulutusohjelmassa. Nämä eivät kuitenkaan täysin vastaa kysymyk-

seen ja kyselyn kohderyhmään, mitkä oli kohdistettu nykyisiin Haaga-Helian opintoihin 

suomenkielisessä koulutusohjelmassa. 

 

4.5 Yhteenveto 

Tutkimus toteutettiin kyselynä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun suomenkielisissä AMK-

tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa opiskeleville 2. ja 3.vuoden opiskelijoille. Kyse-

lyyn saatiin 436 vastausta neljältä Haaga-Helian kampukselta; yli puolet vastauksista tuli 

Pasilasta. Vastaajista lähes kolme neljästä oli naisia.  

 

Tärkeimmät syyt, miksi vaihtoon ei lähdetä olivat kyselyn mukaan läheiset, heikko talou-

dellinen tilanne, haluttomuus opintojen viivästymiseen, työpaikka ja tietämättömyys vaih-

don todellisista kustannuksista. Avoimissa vastauksissa syiksi annettiin myös muun mu-

assa aiempi kokemus ulkomailla opiskelusta, asumisesta tai työskentelystä, lemmikit sekä 

Suomessa oleva asunto. Vastauksissa oli havaittavissa eroja ikäryhmien, sukupuolten ja 

kampusten välillä. 

 

Vaihtoon lähdössä kannustaviksi tekijöiksi nimettiin enemmän tiedon saaminen rahallisista 

tukimuodoista, vaihdon todellisista kustannuksista sekä käytännön asioista, ei mikään ja 

läheisten kannustus. Avoimissa vastauksissa esiin nousivat myös esimerkiksi parempi ta-

loudellinen tilanne, perheen ottaminen mukaan sekä vapaan saaminen töistä. Vastauk-

sissa oli havaittavissa eroja ikäryhmien, sukupuolten ja kampusten välillä. 

 

Haaga-Helian kansainvälisiltä palveluilta toivottiin enemmän vaihdossa jo olleiden opiske-

lijoiden kokemuksia, tiedottamista enemmän, mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen mainosta-

mista, käytännön asioista ja kustannuksista kertomista, eri tiedotuskanavien käyttöä, vaih-

tokohteiden ja kurssien esittelyä sekä hyödyistä kertomista. Kokemuksia kaivattiin myös 
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erilaisissa elämäntilanteissa olevilta henkilöiltä, kuten perheellisiltä ja monimuoto-opiskeli-

joilta, ja samat ryhmät kaipasivat lisää tietoa. Osa vastaajista ei osannut antaa kehityseh-

dotuksia ja osan mielestä nykytilanne tiedotuksen ja toiminnan osalta on jo riittävän hyvä. 

 

Kysyttäessä pelkästään kansainvälisten palveluiden roolia kannustamisessa, se koettiin 

tärkeäksi (mediaani 8 asteikolla 0-10). Vain harvat opiskelijat olivat osallistuneet lyhyem-

mille ulkomaanjaksoille tai kotikansainvälistymiseen lukuun ottamatta kieliopintoja, joihin 

oli osallistunut lähes 90% kysymykseen vastanneista. 
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5 Pohdinta 

Opinnäytetyön viimeisessä pääluvussa käsitellään tutkimusosassa esiteltyjä tuloksia ja 

pohditaan niiden merkitystä. Tulosten pohjalta tehdään johtopäätökset, annetaan kehitys-

ehdotukset ja esitetään jatkotutkimusehdotuksia. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotetta-

vuutta ja eettisyyttä sekä kirjoittajan omaa oppimista opinnäytetyöprosessin aikana. 

 
5.1 Tulokset 

Taustatietoina kysyttiin vastaajan syntymävuotta, sukupuolta, opiskelukampusta sekä tie-

tämystä vaihtomahdollisuudesta. Iän perusteella vastaajat oli helppoa jakaa neljään lähes 

yhtä suureen sekä järkevästi ja tasaisesti jaettuun ikäryhmään, joiden avulla oli mahdol-

lista tutkia iän vaikutusta siihen, miksi vaihtoon ei lähdetä ja mikä siihen kannustaisi. Vas-

taajat olivat selvästi naisvoittoisia, mikä saattaa korostua erityisesti sukupuolen perus-

teella tehdyissä vertailuissa. Vastauksia saatiin eri kampuksilta epätasaisesti. Vierumäeltä 

ei saatu yhtään vastausta, Malmin osuus oli pieni ja reilusti yli puolet tuli Pasilasta. Kam-

puksilla, joissa oli vähemmän vastaajia, yhden vastaajan mielipiteiden merkitys tuloksiin 

on suurempi. Tämä saattaa vaikuttaa erityisesti kampuksittain tehtyihin vertailuihin. Tieto 

mahdollisuudesta lähteä vaihtoon oli hyvin tiedossa, mutta ilmeisesti vaihto-opintojen si-

sällyttäminen ja hyväksiluku omaan tutkintoon ei, sillä haluttomuus opintojen viivästymi-

seen oli kolmanneksi tärkein syy olla lähtemättä. Tämä viittaa siihen, että vaihdon koetaan 

automaattisesti pidentävän opiskeluaikaa. Toki joillakin opiskelijoilla voi olla henkilökohtai-

sia syitä, joiden vuoksi halutaan valmistua mahdollisimman pian tai tavoiteaikaa nopeam-

min. 

 

Kyselystä saadut tulokset vaihtojaksolle lähdön estävistä syistä ovat hyvin samankaltaisia 

aiemmin toteutettujen selvitysten kanssa. Erityisesti Erasmus+ -vaikuttavuusselvityksessä 

ilmenneistä syistä viisi tärkeintä ovat samat kuin Haaga-Helian opiskelijoiden merkittävim-

mät syyt, tosin hieman eri järjestyksessä. Läheiset, taloudellinen tilanne, vaikutus opintoi-

hin, työpaikka ja tietämättömyys kustannuksista nousivat tämän tutkimuksen vastaajilla 

suurimmiksi syiksi olla lähtemättä vaihtoon. Läheisiin liittyvät syyt lähdön esteenä ovat niin 

yleisiä sekä Suomessa että Euroopassa, että henkilökohtaisten näkökulmien ja tilanteiden 

lisäksi syyt siihen löytyvät todennäköisesti myös syvemmältä yhteiskunnista, rakenteista 

ja kulttuureista, joten niihin voi olla vaikeaa löytää selkeää ratkaisua ainakaan yksittäisen 

korkeakoulun toimesta. Se, ettei ulkomaille ole varaa lähteä, on odotettavissa oleva vas-

taus pienituloisilta opiskelijoilta. Taloudellisen tilanteen parantamiseksi yli puolet AMK-

opiskelijoista työskentelee opintojensa ohessa (Tilastokeskus 2020). Tämä selittää halut-

tomuutta luopua työpaikasta. Vaikutus opintoihin käsiteltiin edellisessä kappaleessa. Tie-
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tämättömyys vaihdon todellisista kustannuksista kertoo mahdollisesti sekä vaihto-opintoi-

hin vaadittavan taloudellisen panostuksen suuruuden hahmottamisen vaikeudesta että 

asiasta puhumisen ja viestimisen puutteellisuudesta. Asiaa hankaloittaa se, että kustan-

nukset riippuvat hyvin paljon myös opiskelijoiden omista kulutustottumuksista ja siitä, mil-

laisia rahankäyttäjiä he ovat. 

 

Iän perusteella tehdyssä vertailussa otettiin huomioon kunkin ikäryhmän merkittävimmät 

ja vähiten merkittävät syyt olla lähtemättä vaihtoon, jotta eri ikäryhmien erityispiirteet tulisi-

vat huomioiduiksi. Vanhemmilla opiskelijoilla vakiintunut elämä ja esimerkiksi vakituinen 

työ, lapset ja omistusasunto olivat selkeitä ja ennalta arvattuja syitä olla lähtemättä. Yllät-

tävää tuloksissa oli, että nuoremmilla opiskelijoilla tärkeimpien syiden joukkoon nousivat 

rohkeuden puute ja ulkomaille muuton kokeminen stressaavana. Toisaalta he voivat olla 

juuri muuttaneet ensimmäistä kertaa omilleen Suomessa. Uudessa elämänvaiheessa ja 

sitä opetellessa ei välttämättä koeta rohkeutta lähteä yksin ulkomaille. Mitä nuorempaan 

ikäryhmään vastaaja kuului, sitä vähemmän hän oli sitä mieltä, että mikään ei saisi kan-

nustettua häntä lähtemään. Tämä viestii siitä, että nuoremmat mahdollisesti lähtisivät 

vaihtoon, jos saisivat siihen riittävästi rohkaisua ja kannustusta. 

 

Sukupuolten välisiä eroja tarkastellessa nousi esiin, että miehet kokevat naisia useammin, 

ettei vaihdosta olisi heille hyötyä. Miehet myös lähtevät Suomessa naisia harvemmin vaih-

toon (Vipunen s.a.). Voi olla, että he kaipaavat selkeämpää tietoa siitä, miten ulkomailla 

vietetty aika käytännössä hyödyttäisi heitä esimerkiksi työllistymisessä. Sukupuolten nä-

kemyseroja vertailtaessa on huomioitava, että valtaosa vastaajista on naisia, mikä saattaa 

vääristää erojen suuruutta. 

 

Kampuksien välillä oli eroja eri syiden merkittävyydessä. Joissakin tapauksissa erot olivat 

hyvin pieniä, mutta kampusten keskinäisessä vertailussa eniten ja vähiten eri syitä kan-

nattaneet kampukset otettiin joka tapauksessa huomioon. Tulosten analysoinnissa ei siis 

otettu huomioon yksittäisen kampuksen merkittävimpiä tai vähiten merkittäviä tekijöitä, 

vaan vertailu tehtiin nimenomaan kampusten välillä tekijöittäin, jotta mahdolliset erot kam-

pusten välillä tulisivat huomioiduiksi. Tulokset kampuksittain ovat nähtävissä liitteen 4 tau-

lukossa. Haagassa taloudellinen tilanne ja heikko opintomenestys nähtiin esteinä, ja toi-

saalta kansainvälistyminen koettiin mahdolliseksi muuta kautta. Sen sijaan kyse oli har-

vemmin kiinnostuksen, rohkeuden tai hakuprosessista ja hyödyistä tietämisen puutteesta. 

Malmilla työpaikka ja kustannukset olivat isossa roolissa lähtemättä jättämisessä, mutta 

esimerkiksi sopivien kohteiden puuttumista, epäilyä oikeasta opiskelusta tai stressaa-

vuutta ei nähty niin merkittävänä. Tuloksissa kannattaa ottaa huomioon, että Malmin vas-

taajamäärä suhteessa koko tutkimukseen vastaajamäärään on pieni, jolloin yksittäiset 
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vastaukset vaikuttavat tuloksiin huomattavasti enemmän. Pasilassa ei löydetty sopivia 

kohteita, uskottu oikeaan opiskeluun tai nähty hyötyjä. Sen sijan taloudellista tilannetta ja 

tiedon puutetta kustannuksista tai tuista ei nähty yhtä suureksi esteeksi kuin muilla kam-

puksilla. Porvoossa esiin nousi monia opintoihin liittyviä hankaluuksia, mutta omaa pärjää-

mistä ei epäilty. Syitä kampusten välisiin eroihin on todennäköisesti useita. Vastaajien ikä, 

elämäntilanne ja opiskelumuoto vaikuttavat varmasti, mutta olisi mielenkiintoista tietää, 

vaikuttaako esimerkiksi koulutusala näkökulmiin. 

 

Avoimissa vastauksissa näkyy ympäri maailman ajankohtainen koronatilanne. Ehkä hie-

man yllättävänä asiana nousi esiin monen vastaajan aiemmat kokemukset ulkomailla asu-

misesta, työskentelystä, vaihdossa olosta tai opiskelusta. Tässäkin varmasti vastaajan 

iällä on merkitystä; vanhemmat opiskelijat ovat ehtineet tehdä pidemmän uran ja koulut-

tautua enemmän. Toisaalta nykyään kansainvälistymistä pyritään lisäämään jo alemmilla 

koulutusasteilla, kuten esimerkiksi EU:n tavoitteena olevan koulutusalueen myötä (Euro-

pean Commission 2020, 1). Tällöin kannattaa huomioida, että korkeakouluun tuleva opis-

kelija on saattanut jo aiemmin osallistua vaihto-opiskeluun tai muuhun kansainvälisyystoi-

mintaan, jonka vuoksi ei halua lähteä uudestaan. On myös hyvä tunnistaa, että nuorem-

millakin opiskelijoilla voi olla jo aiempi korkeakoulututkinto, jonka yhteydessä on oltu vaih-

dossa. 

 

Kannustavissa tekijöissä korostuivat tiedonsaanti rahallisista tuista, tieto kustannuksista ja 

käytännön asioista sekä läheisten kannustus, mutta osaa opiskelijoista ei saisi kannustet-

tua vaihtoon mitenkään. Vastaukset ovat samankaltaisia aiempien tutkimusten kanssa. 

Mielenkiintoista on se, että puutteellinen tieto rahallisista tuista oli vasta kymmenenneksi 

merkittävin syy olla lähtemättä vaihtoon, mutta kannustavissa tekijöissä se nousi tärkeim-

mäksi. Tämä voi mahdollisesti liittyä siihen, että toiseksi yleisin syy olla lähtemättä oli ko-

kemus siitä, ettei vaihtoon ole varaa lähteä. Näin ollen taloudelliset tukimahdollisuudet 

kiinnostavat. Taloudellisiin tukiin ja kustannuksiin liittyvän tiedonsaannin haluaminen ker-

too siitä, että vaihtoon vaadittavan taloudellisen panostuksen suuruus ja rahoitusmahdolli-

suudet eivät ole opiskelijoille selkeitä. Muut käytännön asiat, kuten asumisen järjestämi-

nen, ovat myös ensimmäisiä asioita, joita vaihtoa harkitseva miettii. On loogista, että vaih-

toon lähdön riippuvuus niin suurelta osin läheisistä vaikuttaa siihen, että heidän kannus-

tuksensa voisi saada opiskelijan lähtemään ulkomaille. Se, ettei minkään koeta kannusta-

van lähtöön, voi kertoa siitä, ettei oman tilanteen uskota mahdollistavan vaihto-opiskelua. 

 

Vanhimmista vastaajista lähes puolet ajatteli, että mikään ei olisi kannustanut heitä lähte-

mään vaihtoon. Tämä selittynee jo edellä todetusta vakiintuneemmasta tilanteesta, eli 
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työstä, perheestä ja mahdollisesta omistusasunnosta, eli tässä tilanteessa vaihtoa ei yk-

sinkertaisesti koeta mahdollisena. Vuosina 1995-1997 syntyneet olivat ainoa ikäryhmä, 

joka nosti kannustavimpien tekijöiden joukkoon tiedon hyödyistä. Nuorimmat vastaajat ha-

lusivat erityisesti tietoa kustannuksista, rahallisista tukimuodoista ja käytännön asioista, 

mutta myös vaihtokohteista. He kokivat 5. kysymyksen mukaan muita ikäryhmiä vähem-

män, että mikään ei saisi heitä kannustettua lähtöön. Tämän kysymyksen perusteella kan-

nustusta halutaan nimenomaan läheisiltä, eikä niinkään opettajilta tai kansainvälisiltä pal-

veluilta. Tämä tukee sitä ajatusta, että he ovat mahdollisesti vasta lähteneet lapsuudenko-

deistaan ja kaipaavat tuttujen ihmisten tukea. 

 

Miehet kokivat naisia enemmän, että mikään ei saisi kannustettua heitä lähtemään vaih-

toon. Tämä voi olla seurausta siitä syystä, että he eivät näe vaihto-opiskelua hyödyllisenä, 

kuten kysymyksen 5 vastauksissa todettiin. Sukupuolten näkemyseroja vertailtaessa on 

huomioitava, että valtaosa vastaajista on naisia, mikä saattaa vääristää erojen suuruutta. 

 

Haagassa arvostettiin läheisten kannustusta ja tietoa vaaditusta kielitaidosta. Muita kam-

puksia vähemmän oli merkitystä tiedolla kohteista, hausta ja itse opiskelusta. Yhdeksi tär-

keimmistä syistä olla lähtemättä he nimesivät heikon taloudellisen tilanteen, mutta kan-

nustavissa tekijöissä eivät korostuneet tarve lisätietoon tuista tai kustannuksista. Tämä voi 

kertoa siitä, että he pitävät taloustilannettaan jo lähtökohtaisesti sellaisena, että se ei mah-

dollista vaihtoa tuista tai kustannuksista tietämisestä huolimatta. Malmilla korostui tiedon-

tarve hakuprosessista ja todellisista kustannuksista. Vähemmän merkitystä oli tiedolla 

käytännön asioista, hyödyistä ja opintojen hyväksiluvusta. Tässäkin kannattaa huomioida 

Malmin suhteessa pieni vastaajamäärä ja sen vaikutus tuloksiin. Pasilassa oli eniten vas-

taajia, joiden mielestä mikään ei olisi kannustanut heitä lähtemään. Muita kampuksia vä-

hemmän tärkeinä pidettiinkin kannustusta sekä tietoa taloudellisista asioista. Porvoossa 

kaivattiin enemmän kannustusta ja tietoa ylipäätään. Tämä on looginen jatkumo sille, että 

muihin kampuksiin verrattuna he pitivät montaa syytä muita merkittävämpinä siinä, ettei-

vät he lähteneet vaihtoon. Samalla he olivat muihin kampuksiin verrattuna vähiten sitä 

mieltä, että mikään ei kannustaisi lähtemään. Syitä näihin eroihin on vaikea sanoa; ne voi-

vat johtua mahdollisesti esimerkiksi vastaajien iästä, elämäntilanteesta, koulutuksen toteu-

tusmuodosta tai saadun tiedon määrästä. 

 

Avoimissa vastauksissa kannustavina tekijöinä nähtiin muun muassa parempi taloudelli-

nen tilanne, perheen mukaan ottaminen vaihtoon, töistä vapaan saaminen sekä nuorempi 

ikä. Näistä kolme ensimmäistä vastaavat hyvin niihin merkittävimpiin syihin olla lähte-

mättä, jotka kysymyksessä 5 selvisivät. Ikä liittyy todennäköisesti samaan vakiintunee-
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seen elämäntilanteeseen, joka aiemmissa vastauksissa on vanhimpien opiskelijoiden koh-

dalla näkynyt. Toisaalta avoimissa vastauksissa myös alle 30-vuotiaat kokivat olevansa 

liian vanhoja lähtemään, mikä saattaa johtua käsityksestä, että vaihtoon lähtevät lähinnä 

parikymppiset. 

 

Opiskelijat toivoivat kansainvälisiltä palveluilta enemmän tiedotusta ja näkyvyyttä. Selke-

ästi eniten toivottiin vaihdossa olleiden, myös eri tilanteissa olevien opiskelijoiden koke-

muksia. Tiedotusta kaivattiin yleisellä tasolla, mutta myös erikseen käytännön asioista, 

kustannuksista, kohteista ja kursseista sekä hyödyistä kertomiseen. Tiedotusta toivottiin 

saatavan useita eri kanavia pitkin. Osa vastaajista piti jo nykyisiä toimenpiteitä riittävinä. 

Tiedotukseen liittyvät toiveet vastaavat hyvin kysymyksen 7 vastauksissa esiintyneisiin 

kannustaviin tekijöihin, eli lisätiedon saamiseen. Vaihtokokemusten kuuleminen antaa tär-

keää tietoa kohteessa elämisestä, ja vertaisryhmien edustajilta saadut omakohtaiset koke-

mukset voidaan kokea merkittävämpinä kuin esimerkiksi henkilökunnan kertomat tiedot. 

Lisäksi ne osoittavat, että muutkin ovat pärjänneet vaihdossa, ja mahdollistavat kysymys-

ten esittämisen itseä kiinnostavista asioista. 

 

Haaga-Helian kansainvälisten palveluiden kannustus ja aktiivisempi tiedottaminen olivat 

vähiten merkittävien vastausten joukossa kannustustekijöitä selvittäneessä kysymyk-

sessä. Pelkästään heidän rooliaan kannustamisessa selvittäneessä kysymyksessä merki-

tys koettiin kuitenkin tärkeäksi; keskiarvo oli 7,39 ja mediaani 8. Tämä ristiriita herättää ky-

symyksen siitä, onko heidän roolinsa epäselvä. Eräs vastaaja totesi avoimissa vastauk-

sissa, ettei ole edes erikseen kuullut kansainvälisistä palveluista. Voi myös olla, että tärke-

ämmiksi koettujen tekijöiden kohdalla kv-palveluiden rooli on jäänyt hieman jalkoihin, eli 

sitä ei ole ajateltu samalla tavalla tärkeäksi ja näin ollen se on mahdollisesti jätetty vastaa-

matta. 

 

Kysymyksillä 11 ja 12 haluttiin selvittää, ovatko vaihdon käymättömät opiskelijat kansain-

välistyneet opinnoissaan muilla tavoin. Kieliopintoja lukuun ottamatta näin ei juurikaan ol-

lut. Erityisesti kysymyksessä 11 oli kuitenkin vain pieni vastaajajoukko, joten tästä ei voi 

tehdä suuria yleistyksiä. Molempien kysymysten avoimissa vastausvaihtoehdoissa oli 

melko paljon vastauksia, jotka eivät vastanneet kysymyksenantoon; niihin oli vastattu esi-

merkiksi, ettei ole kokemusta asiasta. Vastaukset eivät välttämättä kuitenkaan tarkoita, 

ettei näillä opiskelijoilla olisi kansainvälistymiskokemusta, koska aiempien kysymysten 

avoimet vastaukset paljastivat, että monella oli jo aiempaa opiskelu-, asumis-, vaihto- tai 

työskentelykokemusta ulkomailla. 
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Avoimet kysymykset antoivat lisätietoa ja nostivat esiin sellaisia vastauksia, joita ei etukä-

teen osattu odottaa. Toisaalta niiden tulkinta vei paljon aikaa, ja erilaisia vastauksia oli niin 

paljon, ettei kaikkia voinut työssä avata. Lisäksi avointen kysymysten kohdalla kävi jossain 

määrin kuten Valli (2018b, 114), esitti: niihin jätetään helpommin vastaamatta eivätkä vas-

taukset välttämättä kohdistu kysymykseen. Monivalintakysymykseen lähtemättä jättämi-

sen syistä vastasi 405 henkilöä, mutta saman kysymyksen avoimeen vastaukseen kom-

mentoi 128 henkilöä. Kannustuskysymyksessä vastaavat luvut olivat 403 ja 65. On toki 

mahdollista, että ainakin joidenkin vastaajien kohdalla valmiit vastausvaihtoehdot ovat riit-

täneet heidän näkemyksensä kertomiseen. Positiivista on kuitenkin, että kysymykseen 

siitä, mitä kansainväliset palvelut voisivat tehdä tuli 185 vastausta, eli vastaajat halusivat 

antaa ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Kysymysten ja vastausten eriparisuus näkyi 

lähinnä vastauksissa kysymyksiin 11 ja 12.  

 

Vastauksissa nousi jonkin verran esiin tämänhetkinen koronatilanne. Koronaan liittyviltä 

vastauksilta olisi todennäköisesti vältytty, jos kohderyhmänä olisivat olleet 3. ja 4. vuoden 

opiskelijat, jotka ovat tehneet vaihtopäätöksen aiemmin. Teoriaosuudessa yllätti tieto siitä, 

että noin joka neljännellä ammattikorkeakoulussa opiskelevalla on lapsia. Vastauksia käsi-

tellessä tämän kuitenkin huomasi, sillä perheeseen ja lapsiin liittyviä kommentteja oli pal-

jon. 

 

5.2 Johtopäätökset sekä kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset 

Vaihto-opiskelu ulkomailla on yksilölle hyödyllinen kokemus itsensä kehittämisen ja tule-

van työelämän kannalta. Kansainvälisyysosaaminen on nykypäivän globaalissa maail-

massa erittäin tärkeää. Näiden hyötyjen tunnistamisessa ja tiedostamisessa on kuitenkin 

haasteita niin opiskelijoiden kuin työnantajienkin puolella. Vaihto-opiskelun esteenä pide-

tään läheisiä, taloudellista tilannetta, opintojen viivästymistä, työpaikkaa ja puutteellista 

tietoa kustannuksista. Ulkomaille lähtöön kannustaisi parempi tiedonsaanti taloudellisista 

tuista, kustannuksista ja käytännön asioista sekä läheisten kannustus, mutta osalle opis-

kelijoista mikään kannustus ei vaikuttaisi heidän päätökseensä. 

 

Kehitysehdotusten laadinnassa on otettu huomioon kaikkiin kolmeen avoimeen kysymyk-

seen tulleet vastaukset. Ideoissa näkyy sekä useimmin esille nousseita tekijöitä että har-

vemmin ilmaantuneita mutta tärkeiksi tai esille nostamisen arvoisiksi katsottuja asioita. 

Huomioon on otettu erityisesti se, mitä opiskelijat toivovat, mutta myös kirjoittajan omia 

näkökulmia haasteiden ratkaisemiseksi on sisällytetty ehdotuksiin. Haaga-Helian kansain-

välisiltä palveluilta toivotuissa kannustustekijöissä korostuu tarve tiedonsaannille. Tämän 
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takia kehitysehdotukset on kohdistettu kansainvälisten palveluiden viestinnän ja tiedotta-

misen kehittämiseen, ja heille annetaan seuraavat toimenpide-ehdotukset:  

 

1. Opiskelijoille viestitään selvemmin siitä, että vaihto-opinnot on mahdollista sisällyttää 

kaikkiin tutkintoihin toteutusmuodosta ja koulutusohjelmasta riippumatta ilman, että opis-

keluaika pitkittyy. 

2. Viestinnässä otetaan paremmin huomioon eri elämäntilanteissa olevat opiskelijat. Myös 

aikuisopiskelijat ja perheelliset ovat kiinnostuneita vaihtomahdollisuuksista. Erityisesti kiin-

nitetään huomiota monimuoto-opiskelijoiden riittävään tiedottamiseen. 

3. Viestintää toteutetaan useissa kanavissa tehostetusti. Sosiaalisen median kanavia hyö-

dynnetään vaihtokohteiden ja vaihdossa parhaillaan olevien tai siellä jo olleiden kokemus-

ten esittelyssä. Selvitetään mahdollisuutta joko kansainvälisten palveluiden omaan uutis-

kirjeeseen tai ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen opiskelijakunta Helgan uutiskir-

jeissä. Lisäksi tehdään tiiviimpää yhteistyötä esimerkiksi opinto-ohjaajien kanssa, jotta 

myös he ottaisivat vaihtomahdollisuudet useammin puheeksi opiskelijoiden kanssa. Kan-

sainväliset palvelut voisivat olla enemmän näkyvillä arjessa ja osallistua muihinkin kuin 

kansainvälisyyteen liittyviin tapahtumiin. Näin pyritään tekemään kansainvälisten palvelui-

den olemassaolosta näkyvämpää ja useammin esillä olevaa, jotta henkilöstö tulisi opiske-

lijoille tutuksi ja sitä kautta palvelut helpommin lähestyttäviksi. 

4. Opiskelijoita tiedotetaan enemmän opiskelijavaihtoon tarkoitetuista apurahoista, Kelan 

tuista, työelämässä olevien mahdollisuuksista tukiin ja mahdollisesti kohdemaasta saata-

vista avustuksista. Mietitään esimerkiksi mahdollisuutta merkitä jokaisen vaihtokohteen 

tietoihin, millaisia avustuksia kyseiseen kohteeseen voi olla mahdollista saada. 

5. Haaga-Helian alumneja ja/tai yhteistyöyritysten rekrytoinnista vastaavia henkilöitä pyy-

detään kertomaan opiskelijoille, mitä käytännön hyötyä vaihtokokemuksesta on työelä-

mässä ja työnhaussa. 

6. Vaihdossa olleiden opiskelijoiden kokemuksia jaetaan enemmän. Heitä pyydetään ker-

tomaan kokemuksista mahdollisimman realistisesti, ja erityisesti toivotaan tietoa siitä, mil-

laisia kustannuksia vaihto-opiskelusta koitui. Myös eri elämäntilanteissa olevia opiskeli-

joita pyritään saamaan kertomaan kokemuksistaan. Infotilaisuuksien lisäksi vaihdon käy-

neitä opiskelijoita voisi käydä useammin vaikkapa oppitunneilla, jolloin tieto tavoittaisi sel-

laisetkin henkilöt, jotka eivät ole syystä tai toisesta ole osallistuneet infotilaisuuksiin. Myös 

sosiaalista mediaa hyödynnetään enemmän kokemusten jakamisessa. 

7. Opiskelijoille kerrotaan selkeämmin esimerkiksi asumiseen liittyvistä käytännön asi-

oista. Vaihtokohteen tietoihin voisi esimerkiksi kirjoittaa, tarjoaako oppilaitos opiskelijoil-

leen asuntolavaihtoehtoa tai onko asunto järjestettävä itse. Jälkimmäisessä tapauksessa 

aiemmin kohteessa olleilta opiskelijoilta voitaisiin pyytää esimerkiksi linkkejä sellaisten 

palveluntarjoajien nettisivuille, joiden kautta he ovat järjestäneet asumisensa. Suomeen 



 

 

41 

jäävän asunnon osalta kerrotaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi mahdollisuuksista 

jälleenvuokraukseen. 

8. Vaihtomahdollisuuksista ja niiden aikataulusta pyritään mainitsemaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi jo pääsykoehaastatteluiden tai opiskelupaikan vastaan-

ottamisen yhteydessä, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus pohtia asiaa hieman kauem-

min. Tällöin tieto vaihto-opiskeluista ei tulisi ensimmäisen kerran opintojen alussa, jolloin 

uusilla opiskelijoilla on paljon muutakin sisäistettävää ja opeteltavaa. 

9. Arvosanojen merkityksestä ja keskiarvorajoista kerrotaan tarkasti heti opintojen alussa, 

sillä vaihtohakuun mennessä opiskelijat eivät ehdi suorittaa montaa kurssia ja näin ollen 

jokaisella suorituksella on vaikutusta mahdollisuuteen päästä vaihtoon. 

10. Erityisesti nuorimmille opiskelijoille korostetaan sitä, että ulkomaankokemus on hel-

pointa hankkia silloin, kun elämä ei ole vielä yhtä vakiintunutta kuin mahdollisesti tulevai-

suudessa. Vaihto-opiskelu ei ole mahdotonta myöhemminkään, mutta se vaatii huomatta-

vasti enemmän järjestelyitä. 

11. Pohditaan mahdollisuutta informoida myös opiskelijoiden läheisiä vaihdosta ja sen 

hyödyistä esimerkiksi mahdollistamalla yhden läheisen mukaan ottaminen vaihtoinfotilai-

suuteen tai järjestämällä erillinen tapahtuma opiskelijoille ja heidän läheisilleen. Vaikka 

opiskelijat ovat jo täysi-ikäisiä aikuisia, läheisillä on suuri rooli heidän päätöksenteossaan 

vaihtoon liittyen sekä siihen kannustamisessa. Jos opiskelijan lähipiirille pystyttäisiin kerto-

maan vaihto-opiskelusta ja sen hyödyistä, he voisivat kannustaa opiskelijaa lähtemään. 

12. Tutkitaan mahdollisuutta saada tietoiskuja eri maiden kohteista esimerkiksi videoyh-

teyden avulla järjestettyjen tilaisuuksien tai sosiaalisen median kautta. Tilaisuuksissa tai 

videoilla esimerkiksi tietyn korkeakoulun edustajat voisivat kertoa omasta kohteestaan. 

Opiskelijat voisivat osallistua haluamiensa kohteiden infotilaisuuksiin tai katsoa tallenteet 

sopivana ajankohtana. 

 

Kyselyyn vastanneissa oli myös heitä, jotka olivat tyytyväisiä kansainvälisten palveluiden 

nykyiseen toimintaan ja tiedotuksen tasoon. On hyvä huomioida, että mahdollisista lisätoi-

menpiteistä huolimatta kaikkia opiskelijoita tuskin tavoitetaan koskaan. Riippumatta toi-

menpiteiden ja tiedottamisen määrästä, aina on olemassa joukko, joka ei osallistu, kiin-

nostu tai huomaa annettua informaatiota tai tarjottuja tilaisuuksia. Lisäksi toimenpiteiden 

toteutuksessa tulee huomioida kansainvälisten palveluiden rajalliset resurssit. 

 

Jatkotutkimusehdotuksena annetaan sen selvittäminen, millä tavoin läheiset vaikuttavat 

opiskelijan vaihtoon lähtöön negatiivisesti. Esimerkiksi opiskelijan omat pienet lapset ovat 

ymmärrettävä syy olla lähtemättä, mutta kiinnostavaa olisi selvittää, miten ja miksi esimer-

kiksi lapsuudenperhe, seurustelukumppani tai ystävät vaikuttavat lähtöpäätökseen. Aiem-
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missa tutkimuksissa on selvitetty, että lapsuudenperheen sosioekonominen asema ja van-

hempien koulutustausta vaikuttavat opiskeluun. Suomessa korkeakouluissa opiskelevilla 

suurimmalla osalla ainakin toinen vanhempi on korkeakoulutettu (Saari ym. 2020, 23-24). 

Samoin kansainvälisiin opintoihin hakeutuvat useammin korkeakoulutetusta perheestä tu-

levat opiskelijat niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa (Orr, Gwosć & Netz 2011, 

174-175). Tämän perusteella voisi tutkia sitä, miten eri taustoista tulevat läheiset kannus-

tavat opiskelijoita vaihtoon ja miten he näkevät vaihto-opiskelujen hyödyt. 

 

Toinen jatkotutkimusehdotus on, että tutkittaisiin tässä työssä annettujen kehitysehdotus-

ten vaikuttavuutta. Mikäli kansainväliset palvelut tekevät ehdotusten perusteella viestin-

tään ja tiedottamiseen liittyviä toimenpiteitä, näitä ja niiden vaikutusta vaihtoon lähtevien 

opiskelijoiden määriin voitaisiin seurata, arvioida niiden toimivuutta ja mahdollisesti antaa 

lisää kehitysehdotuksia. 

 

Kansainväliset palvelut kokivat opinnäytetyön tulokset ja kehitysehdotukset hyödyllisinä. 

Osa kyselyn tuloksista tuki heillä jo tiedossa olleita näkemyksiä ja joitakin kehitystoimen-

pide-ehdotuksia oli jo aiemmin otettu käyttöön, mutta myös uutta ja hyödynnettävissä ole-

vaa tietoa saatiin. Kyselyn tulokset auttavat heitä markkinoinnin suunnittelussa ja toteutta-

misessa esimerkiksi markkinointikanaviin, eri ryhmille kohdentamiseen, sisällön luomiseen 

ja tapahtumien suunnitteluun liittyen. Kehitysehdotusten myötä he voivat jatkossa tiedot-

taa enemmän esimerkiksi kustannuksista ja apurahoista, hyödyntää eri sidosryhmien ja 

verkostojen apua vaihtoja markkinoitaessa sekä selvittää mahdollisuutta vaihdoista tiedot-

tamiseen jo aiemmassa vaiheessa. Lisäksi he voivat tuoda jo olemassa olevaa tietoa pa-

remmin esille. (Mäkelä 3.12.2020.) 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin kautta. Reliabili-

teetti perustuu johdonmukaisuuteen: oletuksena on, että jos mitattava asia ei ole muuttu-

nut, tutkimuksen tulokset pysyvät muuttumattomina (Nardi 2018, 66). Reliaabeli tutkimus 

on siis toistettavissa oleva. Validiteetilla viitataan tutkimuksen pätevyyteen, eli sen kykyyn 

mitata haluttua asiaa (Hirsjärvi ym. 2013, 231).  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen reliabiliteettia vahvistaa se, että aiemmin tehdyissä tut-

kimuksissa on saatu samanlaisia tuloksia sekä niistä syistä, joiden vuoksi opiskelijat eivät 

hakeudu vaihtoon, että vaihtoon kannustavissa tekijöissä. Eri tahojen eri kyselyillä teke-

mistä tutkimuksista huolimatta tulokset ovat olleet samanlaisia, eli toistetuista tutkimuk-
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sista on saatu yhteneväiset tulokset. Tutkimuksessa saatiin kyselyn kohderyhmältä aihee-

seen liittyviä vastauksia tutkimusongelmiin, mikä puoltaa tutkimuksen validiteettia. Kyse-

lyyn vastanneita oli riittävästi, mutta eri kysymyksiin saatujen vastausten määrä vaihteli. 

Vastaajat jakautuivat iältään tasaisesti neljään eri ryhmään. Sukupuoli- ja kampusjakauma 

ei ollut tasainen, mikä saattaa vaikuttaa näistä näkökulmista katsottuihin tuloksiin. Kysely 

oli etukäteen testattu itse, ja Webropolin kautta kyselyn asettelun pystyi näkemään myös 

muiden laitteiden näkökulmasta. Kyselyä ei testattu testiryhmällä. Avoimista vastauksista 

kävi ilmi, että kyselyyn oli saatekirjeen ohjeen vastaisesti vastannut noin kymmenen hen-

kilöä, jotka olivat halunneet tai hakeneet vaihtoon, mutta jotka eivät olleet päässeet tai oli-

vat peruneet tai keskeyttäneet sen. Kyselyn ohjeistuksessa vastauksia pyydettiin vain sel-

laisilta opiskelijoilta, jotka eivät olleet Haaga-Helian opintojensa aikana hakeneet yli 3 kuu-

kauden mittaiseen vaihtoon ulkomaille. 

 

Tutkimus oli alun perin tarkoitus kohdistaa vain suomenkielisten AMK-tutkintoon johtavien 

koulutusohjelmien päivätoteutuksissa opiskeleville 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Kirjoitta-

jasta riippumattomista syistä kysely kuitenkin tavoitti myös valitun kohderyhmän moni-

muoto-opiskelijat ja muutaman englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevan. Ky-

sely oli laadittu päiväopiskelijoita silmällä pitäen, joten tuloksista ei pystytä erottelemaan 

päivä- ja monimuotototeutuksissa olevien näkemyksiä. 

 

Luotettavuuteen vaikuttaa avointen vastausten tulkinnan kohdalla se, miten kirjoittaja on 

teemoitellut annetut vastaukset. Isompien aihepiirien ja kokonaisuuksien luomisessa eri 

ihmisillä voi olla erilainen mielipide siitä, mitkä asiat voidaan niputtaa yhteen. Näin ollen 

kirjoittajan tekemä päätös vastausten ryhmittelystä vaikuttaa ainakin jossain määrin tulok-

siin. Teemojen mukaan tehdyssä ryhmittelyssä on pyritty ottamaan huomioon, että vain 

hyvin samankaltaiset asiat kootaan yhteen. Tarkoituksena on ollut saada selkeyden ja 

hyödyllisyyden vuoksi esiin toisistaan eroavia tuloksia, joten samantyyppisten vastausten 

esittäminen useassa osassa olisi hankaloittanut tämän tavoitteen saavuttamista. 

 

Tutkimuksen teossa tulee ottaa huomioon eettiset kysymykset, hyvä tieteellinen käytäntö 

ja ihmisarvon kunnioittaminen. Tutkimukseen osallistumisen tulee esimerkiksi perustua 

vapaaehtoisuuteen, ja epärehellisyys muun muassa plagioinnin, tulosten vääristelyn tai 

sepittämisen muodossa ei ole sallittua. (Hirsjärvi ym. 2013, 23-26.) Kyselyitä käytettäessä 

on kiinnitettävä huomiota kohderyhmään jolle kysely toimitetaan, kysymysten järjestyk-

seen sekä sanamuotoihin. Näin pyritään siihen, että vastaukset eivät olisi ennalta halutun 

mukaisia. Tulosten tulkinnasta tulee kertoa, ja tulkinnan tulee perustua kerättyyn aineis-

toon. (Nardi 2018, 107-108, 231.) 
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Kaikki tässä opinnäytetyössä käytetyt lähteet on merkitty selvästi. Kyselyyn osallistuminen 

perustui vastaajien omaan suostumukseen ja vapaaehtoisuuteen. Vastanneiden henkilölli-

syys ei ole missään vaiheessa tullut työn kirjoittajan tietoon, eli tiedot on kerätty ja käsi-

telty anonyymisti. Kysymykset on pyritty asettamaan selkeään ja neutraaliin muotoon. Li-

säksi kysymysten 5 ja 7 vastausvaihtoehdot on esitetty satunnaisessa järjestyksessä, jotta 

ne eivät olisi samassa tärkeysjärjestyksessä aiempien tutkimusten tulosten kanssa ja näin 

johdattelisi vastaajia vastaamaan samalla tavalla. Tulosten esittelyssä ja vastausten suo-

rissa lainauksissa on kiinnitetty huomiota yksityisyyden suojaan. Tämän vuoksi työssä ei 

esitetty vastaajien jakautumista kampuksen, sukupuolen ja iän mukaan samassa taulu-

kossa, jotta yksittäisiä vastaajia ei voisi annettujen tietojen perusteella tunnistaa. Sitaa-

teiksi valittiin sellaisia vastauksia, jotka eivät sisältäneet tietoja, joista vastaajan olisi voinut 

tunnistaa. Tämän takia kaikkia hyviä kommentteja ei voitu työssä esittää. Lisäksi muunsu-

kupuolisiksi itsensä ilmoittaneiden vastauksia ei käsitelty omana ryhmänään, koska vas-

taajajoukon koko oli pieni. 

 

5.4 Opinnäytetyöprosessi ja oma oppiminen 

Itse opiskelijavaihdossa olleena minusta oli mielenkiintoista perehtyä siihen, miksi opiske-

lijat eivät halua lähteä vaihtoon. Selvinneet syyt olivat ymmärrettäviä, mutta esimerkiksi 

tiedon puutteesta johtuva lähtemättömyys harmittaa, koska tilanne olisi hyvin todennäköi-

sesti korjattavissa. Todenmukaisten vaihtokokemusten välittäminen vaihdossa olleilta 

vaihtoa harkitseville on tärkeää, jotta vaihdosta vähänkään kiinnostuneet eivät jättäisi 

mahdollisuutta väliin ennakkoluulojen vuoksi tai kuvitellen, että se ei olisi itselle mahdol-

lista. On hienoa, jos tehdyn selvityksen tuloksista ja kehitysehdotuksista on toimeksianta-

jalle hyötyä, ja toivottavasti tulevaisuudessa useammat opiskelijat innostuvat ja rohkaistu-

vat lähtemään vaihtoon ulkomaille. 

 

Opinnäytetyöprosessi kehitti muun muassa ongelmanratkaisu-, tiedonkäsittely- ja projek-

tinhallintataitojani sekä taitoa käsitellä useita asioita samanaikaisesti. Työn tekemisen ai-

kana perehdyin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin ja taustatietoihin. Opin lisää kansainvälis-

tymisen merkityksestä ja siitä, kuinka isossa mittakaavassa sitä tuetaan niin Suomen kuin 

EU:nkin tasolla. Lisäksi tutustuin tutkimuksiin ja selvityksiin vaihtojen hyödyistä, esteistä ja 

kannustavista tekijöistä. Kvantitatiivisen tutkimuksen tekoa opin suunnittelemalla ja toteut-

tamalla kyselyn sekä analysoimalla sen tulokset. Asiantuntijuuteen kehittymistä tapahtui 

erityisesti tulosten pohjalta tehtyjen kehitysehdotusten laadinnassa, kokonaistilanteen 

hahmottamisessa ja siitä tärkeimpien asioiden poimimisessa sekä ilmiöiden takana ole-

vien mahdollisten syiden pohdinnassa. 
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Prosessi opetti myös, että vaikka itse tekisi parhaansa, itsestä riippumattomista syistä pro-

jektit eivät aina etene suunnitellusti. Tällaisessa tilanteessa täytyy kuitenkin vain ratkaista 

ongelma ja edetä niin kuin on mahdollista. Jos tekisin jotain toisin, varaisin prosessiin 

enemmän aikaa. Erityisesti monivaiheiseen opinnäytetyöprosessiin liittyvien toimenpitei-

den määrä tuli hieman yllätyksenä. 
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