
Kansainvälisten vaihto-
ohjelmien 
sopimuskäytännöt 
korkeakouluissa
KAISA KURKI  JA LEENA USKI ,  UUSI  TAMPEREEN YL IOPISTO

RAISA ASIKAINEN JA MINNA KOUTANIEMI,  HELSINGIN YL IOPISTO

ULLA T ISSARI ,  TAIDEYLIOPISTON KUVATAIDEAKATEMIA



SESSION RAKENNE JA SISÄLTÖ
Sopimusyhteistyö ja –periaatteet
◦ Rajaus: fokuksessa liikkuvuussopimukset eli opiskelija- ja opettaja-

ja tutkijavaihtosopimukset
◦ Aloitteet: millaiset aloitteet johtavat todennäköisimmin 

sopimuksiin?
◦ Periaatteet ja toimintatavat: miten aloitteita käsitellään?

Kokemukset sopimushallinnosta
◦ Vastuutahot ja työnjako
◦ Valmistelu-, hyväksyntä- ja allekirjoituskäytännöt



SESSION RAKENNE JA SISÄLTÖ
Parhaat käytännöt
◦Yliopistojen vahvuudet

Uuteen Erasmus-kauteen valmistautuminen
◦Mikä muuttuu?
◦Mikä säilytetään ennallaan?

Yhteinen keskustelu
Loppuyhteenveto



Sopimusyhteistyö ja –
periaatteet



Sopimusyhteistyö ja –periaatteet / 
Tampere
Aloitteet
◦ Yliopiston sisältä: johdolta, akateemiselta tai hallinnolliselta henkilökunnalta
◦ Yhteistyöyliopistoista: johdolta, akateemiselta tai hallinnolliselta henkilökunnalta
◦ Välikäsien kautta: esim. lähetystöt, koulutusvientiyhtiöt, TFK-erityisasiantuntijat, 

ministeriöt, kv. verkostot, kaupungin edustajat

Aloitteiden käsittely ja arviointi
◦ Strategisen kansainvälisen kehittämisen tiimi arvioi, neuvottelee ja valmistelee 

yliopistotason sopimukset
◦ Kriteerit sopimusten solmimiseen
◦ Tiedekuntien kanta pyydetään tarvittaessa
◦ Keskustelu kv. liikkuvuuskoordinaattorien kanssa liikkuvuudesta



Sopimusyhteistyö ja –periaatteet / HY
Rehtorin päätös linjaa yhteistyön periaatteet

Tutkimusyhteistyö tärkeä peruste – kaikkien aloitteiden osalta katsotaan 
tutkimusportaalista tiedot aiemmasta yhteistyöstä https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/

Erasmus global- ja First+ rahoitusta haettu erityisesti tiedekunta- ja 
oppiainelähtöisistä aloitteista (kysely ennen hakua). Olennaista aiempi yhteistyö ja 
yhteistyöyliopiston tuntemus, esim. Marokko.

Sopimukset tehdään nykyisin aina määräajaksi

Tavoitteena aina sopimusten toteutettavuus

Pyritään sopimuksissa opiskelijaliikkuvuuden lisäksi opettaja-tutkijaliikkuvuuteen

Liikkuvuuspalveluilla selkeä rooli prosessissa



Sopimusyhteistyö ja –periaatteet / TaiY
(KuvA)
Sopimukset tehdään akatemiatasolla: Sibelius-Akatemia, 
Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia

Sopimukset alakohtaisia, mutta opiskelijoiden kiinnostus 
”ristiinopiskeluun” lisääntynyt

Aloitteita voi tulla opetushenkilökunnalta, ulkomaisilta yliopistoilta, 
mutta myös opiskelijoilta itseltään

Pyritään huomioimaan taiteellisen toiminnan ja taiteellisen 
tutkimuksen tarpeet 

Alakohtaisilla verkostoilla tärkeä rooli muissa yhteistyöhankkeissa



Kokemukset 
sopimushallinnosta



Uudessa yliopistossa uusi prosessi 
sopimushallintoon / Tampere

Sopimushallintoa valmisteltu Tampere3-prosessissa
Uuden yliopiston myötä
◦ kv. hallinnon hajauttaminen ja uudet tiimit

◦ Kv. liikkuvuuspalvelut ja strateginen kansainvälinen kehittäminen eri tiimeinä
◦ Sopimushallintoa hoitavat henkilöt, joilla kokemusta sopimushallinnosta 

TTY:llä ja TaY:ssa
◦ Uusi aktiivinen lakimies sopimushallintoon

◦ Uusien sopimusten valmistelu-, hyväksymis- ja 
allekirjoituskäytänteet
◦ Rehtorin valmisteleva ryhmä hyväksyy valmistelussa olevat sopimukset
◦ Rehtori allekirjoittaa yliopistotason sopimukset

◦ Asiakirjahallinto



Kokemukset sopimushallinnosta / HY
Valmistelu liikkuvuuspalveluissa; aiempaa nopeampi ja yhtenäisempi tapa 
toimia
Rehtorin / dekaanin allekirjoitus
Sopimustiedot liikkuvuusjärjestelmään ja toimeenpanoon (Mobility 
Online)
Sopimusten säilytys Kirjaamon sähköisessä arkistointijärjestelmässä
Toimialojen välinen yhteistyö ja työnjako sopimusasioissa – tarve 
selkiyttää: esim. tilanteet, joissa sopimus sisältää sekä tutkimusyhteistyötä 
että liikkuvuutta. Miten saadaan saumattomasti hoidettua kun mukana 
valmistelussa on useita toimialoja?



Kokemukset sopimushallinnosta / TaiY
(KuvA)
”Hajautettu” malli
Dekaanit allekirjoittavat
Ei yhteistä liikkuvuudenhallintajärjestelmää 
Sopimukset säilytetään akatemioissa ennen 
siirtämistä päätearkistoon



Parhaat käytännöt



Parhaat käytännöt / Tampere
Uudessa yliopistossa mahdollisuus parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon

Kolmen korkeakoulun käytäntöjen vertailu

Tässä vaiheessa kuitenkin erilliset prosessit ammattikorkeakoulussa ja  yliopistossa

Prosessien yhdistäminen mahdollista, kun yhteiset tukipalvelut

Parhaat käytännöt:
◦ Sopimuksen perustelujen dokumentointi
◦ Aloitteen ja mahdollisten yhteistyöalojen dokumentointi
◦ Valmistelijan rooli ja sen dokumentointi



Parhaat käytännöt / HY
Ketterä valmistelu ja toteutus – osaaminen sopimusneuvotteluista ja 
vaihtojen toteutuksesta keskitetty liikkuvuuspalveluihin
Aiemman tutkimusyhteistyön ja akateemisten lähtökohtien painottaminen 
vaihtosopimusten solmimisen edellytyksenä 
Kaikkien sopimusten valmistelu samassa yksikössä on nopeuttanut 
prosesseja
Rehtorin vahvistamat sopimuslinjaukset tuovat läpinäkyvyyttä, kun 
vastataan partneriyliopistoista tai akateemiselta henkilökunnalta tuleviin 
aloitteisiin
Kansainvälisen koulutusyhteistyön ja projektien tuki liikkuvuuspalveluista 
– tavoitteena synergia hankkeiden, sopimusten ja vaihtojen välille



Parhaat käytännöt / TaiY (KuvA)
Joustavuus sopimusten valmistelussa ja 
toteutuksessa – nopea reagointi yksittäisten 
opiskelijoiden, opettajien tai opetusalojen tarpeisiin
Vaihdot mahdollistavat henkilökohtaiset opintopolut 
– lähtökohtana ei aina institutionaalinen yhteistyö



Uuteen Erasmus-kauteen 
valmistautuminen ja 
sopimushallinto



Uuteen Erasmus-kauteen valmistautuminen 
ja sopimushallinto / Tampere
Mikäli sopimukset edelleen tieteenalakohtaisia, sopimushallinto 
tiedekuntatasolla
Nykyiset allekirjoituskäytännöt: alakohtaiset sopimukset allekirjoittaa 
tiedekunnan dekaani
Toisaalta Tampereen korkeakoulusäätiön tukipalvelut vielä 
järjestäytymässä konsernitasolla
Vuonna 2020 Tampereen ammattikorkeakoulu mukaan konsernin 
tukipalveluihin
Kommentoitavana oleva kansainvälistymisen kehittämisohjelma nimeää 
useita toimenpiteitä liikkuvuuden laadun kehittämiseksi



Uuteen Erasmus-kauteen valmistautuminen 
ja sopimushallinto / HY
Vähennetään sopimusten määrää. Tehdään sopimuksia yliopisto- / 
tiedekunta- / koulutusohjelmatasolla

Karsitaan partneriyliopistoja ja keskitytään määrän sijasta laatuun

Pyritään tasapainoon lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden määrässä

Rakentava, mutta valikoiva ote Sveitsin, Iso-Britannian ja Norjan 
suuntaan kunnes tiedetään osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan

EWP – tietojärjestelmät (Sisu ja Mobility Online)

Kahdenvälisten sopimusten ja Erasmus-sopimusten kriteerit 
lähentyvät toisiaan



Uuteen Erasmus-kauteen valmistautuminen 
ja sopimushallinto / TaiY (KuvA)
Tarkastellaan sopimusten määrää ja vaihtojen toteutusta – karsitaan 
ns. kuolleet sopimukset

Joustavuus kuitenkin säilyy – sopimukset mahdollistavat edelleen 
yksilölliset tarpeet

Alakohtaisuus edelleen lähtökohtana

Panostus Euroopan ulkopuolelle

Sähköisten järjestelmien (EWP) hyödyntäminen



YHTEINEN KESKUSTELU



KOLME AGENTTIA:
Kommenttipuheenvuorot:
◦ Mitä jäit miettimään?
◦ Mistä haluaisit kuulla lisää?
◦ Mitä teet tai tekisit toisin?
◦ Mitä omia hyviä käytäntöjä oivalsit?
◦ Mitä viet kotiin vietäväksi?



KYSYMYKSIÄ YLEISÖLLE
o Kuinka paljon korkeakouluissasi on tällä hetkellä kapasiteetin
vahvistamiseen tähtääviä liikkuvuussopimuksia kehittyvien maiden 
korkeakoulujen kanssa suhteessa muihin sopimuksiin, ja millä
kriteereillä niitä solmitaan?

o Suunnataanko korkeakouluissa uudet kahdenväliset
liikkuvuussopimukset tietyn alan tai tiettyjen alojen opiskelijoille tai 
tiettyyn maanosaan vai kerätäänkö mahdollisimman laaja paletti ja 
uskotaan sieltä löytyvän lähes jokaiselle jotain?






