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Mitä tietoa saamme osallistujaraporteista ? 
1. EU Survey ja osallistujaraporttien analysointi osana  
laadullista prosessia

2. Tietoa, tuloksia ja vaikutuksia osallistujaraporteista

3. Faktaa Express -julkaisu 3A/2020 / – tarkempi selvitys 
osallistujaraporttien vastauksista

4. Osallistujaraporttien tilastojen kehityskaaria Erasmus+ 
2014-2020 -ohjelmakaudelta



1. EU Survey ja 
osallistujaraporttien analysointi 
osana  laadullista prosessia
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• EU Surveyksi kutsutaan kokonaisuutta, jossa Mobility Tool+ -
raportointialustalla kerätään täytetyt osallistujaraportit kaikilta ulkomaan 
liikkuvuusjaksolla olleilta, sekä opiskelijoilta että henkilöstön edustajilta.

• Tiedot kerätään toteutuneista  liikkuvuuksista, kerran vuodessa. 
Osallistujaraportit kerätään hankekausittain siten että esim. viime vuonna  
koostettiin v.2018 myönnettyjen hankkeiden tietoja. Liikkuvuudet on 
tapahtuneet kesäkuun 2018 + heinäkuun 2020 välisenä aikana.

• Hankevuosikerran aikana Erasmus+ ohjelmassa liikkuu Suomesta 
ulkomaille keskimäärin reilut 2000 opiskelijaa  ja 700 henkilöstön 
edustajaa.
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• Osallistujaraporttien lisäksi raportointialustalta saadaan taustatietoa 
esimerkiksi liikkuvuusjaksojen kestoista ja kohdemaista.

• Erasmus+ kansallinen toimisto (Opetushallitus) tarkastelee  
osallistujaraporttien tuloksia kansallisella tasolla. 
Edunsaajaorganisaatioiden osallistujaraporttien tietoja käsitellään 
anonyymeinä massoina, mutta tarvittaessa (esim. laatutekijöiden kartoitus) 
voidaan ottaa oppilaitos-/ organisaatiokohtaiset tiedot ulos. 

• Osallistujaraporttien tuloksia vertaillaan myös Suomesta lähtevien ja 
Suomeen tulevien välillä.



EU Survey 3/3
• Osallistujaraporteissa kysytään monipuolisesti mm. liikkuvuusjakson kestosta, 

motivaatiosta lähtöön, mitä uusia tietoja ja taitoja on hankittu, miten jaksolla opittu 
tunnistetaan, kehittymistä eri osa-alueilla sekä tulevaisuuden työnäkymistä, 
kielitaidosta, pyydetään arvioimaan saadun tuen määrää sekä lähettävässä että 
vastaanottavassa  organisaatiossa, vastasiko tehtävät opintotavoitetta, oppimisen laatua 
jne. 

• Osa kysymyksistä on kyllä/ ei –kysymyksiä, vaihtoehtokysymyksiä ja avokysymyksiä, 
mutta suurin osa on arvoasteikkokysymyksiä ( erittäin paljon / melko paljon / ei 
kumpaakaan/ melko vähän / erittäin vähän – asteikolla)

• Opiskelijoiden ja henkilöstön tyhjiin osallistujaraporttilomakkeisiin voi tutustua täällä: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuushankkeen-ka102-ja-ka116-hallinnointi-ja-
raportointi



Oma tiedonkäytön kehittämisprosessi –
Osallistujaraportit

TIEDON KERÄÄMINEN  TULOSTEN LISTAAMINEN   TULOSTEN         
ANALYSOINTI

 VAIKUTUSTEN POHTIMINEN               TIEDONKÄYTÖN 
MAHDOLLISUUDET

 SAATUJEN TIETOJEN JAKAMINEN
JA LEVITTÄMINEN

Tietoperusteisuuden 
kehittäminen?

Ennakointi?

Työelämäyhteistyö? Yhteistyö 
oppilaitosten 
kanssa?

Hyödyntäminen 
koulutuksissa, muualla ?



2. Tietoa, tuloksia ja vaikutuksia 
osallistujaraporteista



Osallistujaraporttien vaikutuskategoriat

OPISKELIJOIDEN VAIKUTUSKATEGORIAT 
• Henkilökohtainen kasvu (mm aloitteellisuus, opiskelumotivaatio, itseluottamus…)
• Avarakatseisuus (mm suhtautuminen eri kulttuureista tulevia kohtaan)
• Työelämävalmiudet (mm kielitaito, ammatillinen osaaminen, ongelmanratkaisukyky…)

HENKILÖSTÖN VAIKUTUSKATEGORIAT
• Henkilökohtainen kasvu (mm kielitaito, työmotivaatio….)
• Kumppaniverkostojen vahvistuminen (mm kansainvälisyyden edistäminen, koulutuksen 

ja kansainvälisyyden kehittäminen työelämäyhteistyössä…)
• Oman oppilaitoksen kansainvälistyminen / (kansainvälistymisstrategia) (mm  uusien 

tai monipuolisten opetusmenetelmien tai –materiaalien käyttö, ulkomaan jaksojen 
ohjaamisosaaminen…)



Kansainvälisen liikkuvuusjakson 
vaikutustasot / opiskelija
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OPISKELIJA

Non-formaali oppiminen, 
henkilökohtainen kasvu / 
Vaikutukset henkilökoht.tasolla

Ammatillisen osaamisen 
kehittyminen, työelämävalmiuksien 
kehittyminen /Vaikutukset 
henkilökoht. tasolla

Kokemusten jakaminen 
omasta jaksosta esim. 
oppilaitoksen verkkosivuilla tai 
erilaisissa kv-tilaisuuksissa / 
Välillinen vaikutus lähettävään 
oppilaitokseen

Asenteiden kehittyminen, 
avarakatseisuuden 
lisääntyminen / Vaikutukset 
henkilökoht. tasolla

Kokemusten jakaminen 
omasta jaksosta/ Kaveri-, 
tuttavapiiri- ja perhetaso



Kansainvälisen liikkuvuusjakson  
vaikutustasot / henkilöstö
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HENKILÖSTÖ 
(esim. 
OPETTAJA)

Oma oppiminen ja kokemus / 
Vaikutukset henkilökohtaisella 
tasolla

Oman työn ja opetustapojen 
kehittäminen sekä 
monipuolistaminen /Vaikutus 
työyhteisön tasolla 

Oppilaiden 
kansainvälistymiseen 
kannustaminen omien 
kokemuksien kautta / 
Välillinen vaikutus alueellisesti 
ja työelämäyhteistyön tasolla

Oman oppilaitoksen 
kansainvälisyyden / kv-
strategian vahvistaminen / 
Vaikutus oppilaitoksen tasolla 

Verkostoituminen 
ulkomaisten oppilaitosten 
ja opettajien kanssa / 
Vaikutus kansainvälisellä 
tasolla



Erasmus+ vaikuttavuustyökalun hyödyntäminen 
tietojen ja tulosten käsittelyssä 
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Henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälisten liikkuvuusjaksojen suunnittelua, 
valmennusta, saatuja tietoja ja tuloksia, seurantaa, merkitystä ja vaikutusta ja 
vaikuttavuutta voi peilata lähettävässä oppilaitoksessa esimerkiksi tämän 
vaikuttavuustyökalun mallin mukaisesti

Alunperin Alankomaiden Erasmus+ -toimiston laatiman vaikuttavuustyökalun 
hyödyntämisestä ja vaikuttavuuden lisäämisestä lisää osoitteessa:  
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu



3. Faktaa Express -julkaisu 
3A/2020
– tarkempi selvitys 
osallistujaraporttien vastauksista
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Faktaa Express 3A/2020: Ulkomailta palaa avarakatseisempi ja 
ammattitaitoisempi tiimipelaaja. Ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoiden kokemuksia EU:n Erasmus+ -ohjelmasta vuosilta 
2017–2019. (2020)

Opetushallituksen verkkosivulla: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-
julkaisut/julkaisut/faktaa-express-3a2020-ulkomailta-palaa-
avarakatseisempi-ja



Yleistä Faktaa Express -julkaisusta

• Julkaistiin syksyllä 2020

• Julkaisun koko nimi: Faktaa Express -julkaisu 3A/2020: Ulkomailta palaa 
avarakatseisempi ja ammattitaitoisempi tiimipelaaja. Ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoiden kokemuksia EU:n Erasmus+ -ohjelmasta vuosilta 2017-2019

• Aineisto koostui 2 319 Suomesta lähteneen ja 2 179 tänne tulleen opiskelijan 
vastauksista. Tarkastelun pääpaino on lähtevissä opiskelijoissa

• Julkaisussa hyödynnettiin myös muita tilastotyökaluja esim. liikkujien iän ja 
sukupuolen kartoittamiseksi ( tiedot kuitenkin anonyymeinä massoina)
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Miksi tämä julkaisu ? Mitä haluttiin selvittää?  
• Millaisia vaikutuksia Erasmus+ -jaksoilla on opiskelijoiden elämään ollut? Mitä 

maailmalla on opittu ja mitä sen jälkeen odotetaan esimerkiksi tulevalta 
työelämältä?

• Haluttiin pohtia ja avata normaaleja hankevuosikertoja enemmän 
osallistujaraporttien kysymysten ja vastausten luokittelua edellä

• Miettiä mitä johtopäätöksiä osallistujaraporttien vastausten tuloksista voi vetää 
ja saadaanko tulosten ohella tietoa myös vaikutuksista

• Linkitys ulkomaan liikkuvuusjaksoilta saadun hyödyn ja työelämän tarpeiden 
välillä on  vahva ja merkittävä  Voidaanko tietoa/tuloksia hyödyntää 
vakuuttamaan esim. oppilaitoksen johtoa kansainvälisyyden merkittävyydestä? 
Tai niitä aloja joilla ei omassa oppilaitoksessa liikuta paljon? 



FAKTAA EXPRESS – Suomesta lähteneiden ja 
Suomeen tulleiden opiskelijoiden pikavertailu

SUOMESTA LÄHTENEET:
• 69 % ulkomaanjaksolle lähtevistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on naisia. 
• Lähtijät olivat keskimäärin 23 vuotiaita. 
• Suurin ikäryhmä ovat kuitenkin 18–19-vuotiaat, joiden osuus on 33 %. 
• Aikuisopiskelijoitakin on paljon, mikä kertoo ohjelman sopivan myös osaamistaan 

päivittäville ja alaa vaihtaville opiskelijoille.
• Suomesta lähdetään eniten Espanjaan ja siellä myös viihdytään pitkään: 40 % jaksoista 

kestää yli kuukauden ja 10 % noin 3 kuukautta.
• Saksaan sen sijaan tehdään lyhyitä jaksoja: noin 50 % kestää alle 

kuukauden
• Suomesta lähdetään tavallisimmin 1–3 kuukautta kestävälle 

ulkomaanjaksolle. Keskimäärin jaksot kestävät 5 viikkoa.
• Suomesta lähdetään etupäässä yrityksiin

.



FAKTAA EXPRESS – Suomesta lähteneiden ja 
Suomeen tulleiden opiskelijoiden pikavertailu

SUOMEEN TULLEET: 
• Suomeen tulevista naisia ja miehiä on saman verran
• Tulijoiden keski-ikä 22 vuotta
• Peräti 23 % on 14-17 vuotiaita

• Suomeen tulevien opiskelijoiden jaksot kestävät useimmiten alle kuukauden, keskimäärin 
21 päivää.

• Suomeen tulevista kaksi kolmasosaa tulee oppilaitoksiin, kolmasosa työpaikoille. 



FAKTAA EXPRESS – Suomesta lähteneet opiskelijat : 
Henkilökohtainen kasvu ja avarakatseisuus

Ulkomaanjakso vaikutti myös opiskelijoiden avarakatseisuuteen. 90 % arvioi suhtautuvansa aiempaa 
suvaitsevaisemmin toisten ihmisten arvoihin ja käytökseen. Lähes yhtä moni uskoo yhteistyön erilaisista 
taustoista ja kulttuureista tulevien kanssa olevan nyt helpompaa. 
Myös haasteisiin suhtautuminen on avoimempaa ja uteliaampaa. Ulkomaanjakso on auttanut valtaosaa 
opiskelijoista toimimaan ja sopeutumaan uusiin tilanteisiin paremmin.



FAKTAA EXPRESS – Suomesta lähteneet opiskelijat : 
Työelämävalmiuksien lisääntymínen

Valtaosa opiskelijoista kokee työelämänäkymät parempina jakson jälkeen. 80 % opiskelijoista uskoo 
mahdollisuutensa työuralla etenemiseen parantuneen. Ammatillisia tavoitteet selkiytyivät kahdella 
kolmesta opiskelijasta, mikä on merkittävää henkilökohtaisen työuran kannalta. 



FAKTAA EXPRESS –
Suomesta 
lähteneet 
opiskelijat: 
Pidemmillä 
liikkuvuusjaksoilla 
suuremmat 
vaikutukset



FAKTAA EXPRESS – Ulkomaanjaksoilla olleet ovat 
valmiita työskentelemään ulkomailla myös 
tulevaisuudessa
• Opiskelijat, jotka saavat tuntumaa vieraaseen työkulttuuriin 

tekemällä ulkomaanjaksonsa työpaikoilla, ovat valmiimpia 
lähtemään ulkomaille töihin myös tulevaisuudessa. Tämä 
koskee sekä Suomesta lähteneitä että tänne tulleita 
opiskelijoita.

• Ulkomaanjaksojen vaikutukset ulottuvat yksilötasoa 
laajemmalle: esimerkiksi vaikutukset työelämään ovat 
merkittäviä Suomen ja koko Euroopan tasolla. Suomessa on 
joukko ammattilaisia, joilla on sekä halua että valmiuksia 
siirtyä työn mukana myös ulkomaille.



FAKTAA EXPRESS 
– Suomesta 
lähteneiden ja 
Suomeen 
tulleiden 
tyytyväisyys 
vastaanottavaan 
organisaatioon



FAKTAA EXPRESS – sitaatteja 1/2
Itsevarmuuteni lisääntyi, kun huomasin pärjääväni arkisissa tilanteissa ja työpaikalla.” 
Terveys- ja hyvinvointialan opiskelija Kreikassa

”Opin tuntemaan paremmin itseni ja rajani. Kehitin ammattitaitoani ja opin kieltä. Opin 
myös uuden kulttuurin työtapoja sekä kanssakäymistä ihmisten kanssa.” Tietojenkäsittelyn 
ja tietoliikenteen alan opiskelija Saksassa



Henkilöstön sitaatteja liikkuvuuksista
Avoimet vastaukset osoittivat, että Erasmus+ -liikkuvuusjaksot ovat olleet 
henkilöstölle erinomainen keino saada uutta perspektiiviä omaan 
työkulttuuriin.

”Vaihtojaksot antavat uudenlaisia lähestymiskulmia tarkastella ja kehittää omaa 
työtä ja työn sisältöä, mikä on jo itsessään äärimmäisen merkittävää. 
Kumppanuuksien löytyminen vaihtojakson kautta on myös erityisen tärkeää, sillä 
henkilökohtaisella tapaamisella on valtava merkitys jatkoa, yhteistyötä ja jopa 
hankkeita ajatellen.”

”Kielitaitoni parani, kun kuuntelin englanninkielisiä esityksiä ja myös keskustelin ja 
esitin kysymyksiä englannin kielellä. Opetusteknologian osalta näki ja koki paljon 
innovaatioita, joita voin tuoda omaan oppilaitokseeni.”



4. Osallistujaraporttien tilastojen 
kehityskaaria Erasmus+ 2014-2020 
-ohjelmakaudelta



Samana pysyneet asiat viimeisen 5 vuoden 
aikajänteellä

• Suomesta lähtevien opiskelijoiden ja henkilöstön määrä
• Opiskelijaliikkuvuuksien kestot
• Suosituimmat kohdemaat ( Espanja, Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat, 

Malta)

• Suosituimmat opiskelijoiden motiivit liikkuvuusjaksolle lähtöön 
(mahdollisuus kielen oppimiseen, uusien ihmisten tapaamiseen, oman 
ammatillisen osaamisen kehittäminen)

• Opiskelijoiden ja henkilöstön korkea tyytyväisyys liikkuvuusjaksoihin
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Opiskelijoiden suosituimmat opintovuodet lähteä 
liikkuvuusjaksolle Muutos



Henkilöstön liikkuvuusjakson kestojen muutos



How much improvement happened in introduction
of new subjects or curricula at sending institution in 

different staff mobility durations?
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20,00%
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50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

0-2 days 3-4 days 5-6 days 7+ days

Strongly agree Rather agree Neither agree nor disagree Rather disagree Strongly disagree

69% 70%66%
77%



Henkilöstö arvostaa pitkiä jaksoja
• Sekä Suomeen saapunut ja Suomesta lähtenyt henkilöstö raportoi pidemmillä 

ulkomaanjaksoilla olevan suurempaa kehitystä myös uusien kontaktien luomisessa ja 
uusien opetustekniikoiden kehittämisessä.

• Henkilöstön vastaukset suosivat pidempiä ulkomaanjaksoja. Suomesta yli viikon jaksoille 
lähteneet henkilöstön edustajat raportoivat olevansa tyytyväisimpiä.

• Pidempiin jaksoihin ollaan siis tyytyväisempiä, vaikka niille osallistuminen uudempien 
hankekausien aikana on vähentynyt. 

• Avoimista vastauksista nousi esille, että moni henkilöstön edustaja myös toivoi 
ulkomaanjakson olevan pidempi.



Henkilöstön sitaatteja liikkuvuuksien kestoista

”…Negatiivisia asioita on hyvin vaikea löytää. Tämänkaltaisten jaksojen tosin 
soisin olevan pitempiä. Viisi päivää on liian lyhyt aika… Nyt pääsimme 
raapaisemaan vain pintaa, vaikka ehdinkin paljon.”

”…Näkisin että olisi ollut hyödyllistä oman työn kannalta, jos olisi voinut 
perehtyä pidempään - olla ihan vaikka parin viikon jakson opetuksessa mukana 
- nyt jäi vielä avoimia kysymyksiä, joita ei tiukan ohjelman/aikataulun takia 
ehtinyt kysyä.”



Henkilöstöliikkuvuus: Pitkien liikkuvuuksien 
haaste
1. Henkilöstö kokee pidemmät liikkuvuudet hyödyllisemmäksi ja 

vaikuttavammaksi ( esim. uusien oppimistapojen käyttöönotto)

2. Monen ammatillisen oppilaitoksen kansainvälisyysstrategia nostaa 
henkilöliikkuvuuden kehittämisen tärkeäksi tavoitteeksi ja tiedostaa 
yhteyden henkilöstön liikkuvuusjaksojen ja oppilaitoksen 
kansainvälistymisen vahvistumisen välillä.

3. Henkilöstön liikkuvuusjaksot kuitenkin lyhenevät pitkällä aikavälillä

4. Haasteena esim. sijaisuudet
5. Ratkaisu ? 



Muutama kansainvälisyysjulkaisu

• Piilotettu osaaminen -selvitys ja sen pohjalta kehitetyt ’Löydä 
kansainvälinen osaamisesi’ –työvälineet (2013-2019) 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/piilotettu-osaaminen

• Virtuaalisen kansainvälisyyden muodot ja osaaminen toisen 
asteen oppilaitoksissa -selvitys (2021) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/virtuaalisen_kansainva
lisyyden_muodot_ja_osaaminen_toisen_asteen_oppilaitoksissa.pdf



LISÄTIETOJA

• Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle verkkosivut:
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-
ohjelma/erasmus-ammatilliselle-koulutukselle

• Kysy lisää ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisestä: 
erasmus.ammatillinen(at)oph.fi

• Liity ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalveluiden 
postituslistalle  https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.ammatillinen

• Twitter @EDUFI_VocEd

• Tilaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen 
ammatillisen koulutuksen uutiskirje osoitteessa http://uutiskirje.oph.fi
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Kiitos


