
@EDUFI_HigherEd Webinars: 
Liikkuvuus kasvuun viestinnällä!

Kirjoita tervehdyksenä chattiin: 
Mistä korkeakoulusta/organisaatiosta olet?

Kuva: Unsplash

Webinaari 
tallennetaan!

Anna-Maria Strengell & Heidi Hirvonen, 
Opetushallitus



@EDUFI_HigherEd Webinars: 
Liikkuvuus kasvuun viestinnällä!

Webinaarin ohjelma
13.00 Liikkuvuuden trendit korkeakoulutuksessa: Anna-Maria 
Strengell & Heidi Hirvonen, Opetushallitus
13.10 Liikkuvuuden brändäys korkeakouluissa: Janne 
Airaksinen & Juho Rantala,  Opetushallitus
13.30 Case-esimerkki: Lapin yliopisto, Päivi Martin
13.50 Kysymyksiä ja keskustelua



Taustaa 2019

• OPH:n Erasmus+ koordinaattoripäivät / huhtikuu
• Kv. kevätpäivät / toukokuu
• OPH:n korkeakouluharjoittelijoiden kv.brändiprojekti / kesä
• OPH: Faktaa express / syyskuu
• OPH: Business breakfast / marraskuu
• TCA Islanti: opettajaopiskelijoiden liikkuvuus / joulukuu





Liikkuvuuden brändäys 
korkeakouluissa

Kuva: Unsplash

Janne Airaksinen & Juho Rantala



Projektista

Tavoitteena miettiä yhdessä
• miten kansainvälisyydestä pitäisi viestiä 

korkeakouluopiskelijoille
• millainen brändi kansainvälisyydelle pitäisi rakentaa/miten 

olemassa olevaa brändiä pitäisi muokata
• miten tehdä vaihdoista houkuttelevia
• konkreettisia ehdotuksia vaihtomäärien kasvattamiseen

Mukana yhdeksän korkeakouluharjoittelijaa



Millainen brändi 
kansainvälisyydelle?

Kuva: Unsplash



Mitä hyötyjä kansainvälisyydestä ja vaihdoista?

• Totta kai: kielitaito, itsenäistyminen, kulttuurinen ymmärrys, 
hauskuus, CV yms. yms….

• Avartaa tulevaisuuden suunnitelmia ja avaa uusia ovia
• Kyky sietää epävarmuutta
• Loistava ajankohta elämässä: nuoren aikuisen sitoutumattomuus



Mitä kansainvälisyys ja kansainvälistyminen
on?

Avoimuutta

Rajattomuutta

Empaattisuutta

Samankaltaisuutta

Vastakkainasettelujen häivyttymistä

(Kulttuuri)eroja

Oman kuplan rikkoutumista

Ymmärrystä ja osaamista toimia

erilaisten ihmisten kanssa

Itsetuntemusta

Maailmankuvan laajentumista

Mutta: kokemuksena jokaiselle erilainen



Miten hyödyntää kansainvälisyyttä
brändäyksessä?

Kantava ajatus: “Kansainvälisyyttä sinun näköiselläsi tavalla”

Voi valita itseä kiinnostavan kohteen, voi poistua omasta kuplasta sen verran kuin
haluaa

• Kulttuuri

• Liikkuvuusjakson kesto

Helpoin tapa kansainvälistyä
• Vaihtoa tuetaan rahallisesti kuten muutakin opiskelua

• Etenkin kaukokohteisiin voi olla helpointa tutustua liikkuvuusjakson kautta



Millainen brändi tekisi kansainvälisyydestä 
houkuttelevaa?

Korkeakoulut 
brändiä 
rakentamassa



Millaista viestintää 
toivomme näkevämme?

Kuva: Unsplash



Viestintäanalyysi

• Vilkaisu korkeakoulujen nettisivuille
• Viestintä vaihtomahdollisuuksista on laadultaan vaihtelevaa
• Ero kohdeyleisössä: vaihtoa miettivä vai jo lähtöpäätöksen 

tehnyt?



Viestintäanalyysi

• Mistä sivuilla pitäisi luopua?
• Sivut vaikeita löytää
• Mitäänsanomaton visuaalinen ilme
• Vaihtoon hakemisesta luotu hankala kuva
• Vaihtoa harkitsevien huomiotta jättäminen



Miten esittää hyödyt kiinnostavasti?
• Miten hyödyt vaikuttavat opiskelijan tulevaisuuteen
• Mitä enemmän kokemusta, sitä paremmat mahdollisuudet 

työmarkkinoilla
• erottautuminen muista hakijoista
• vaihto-opiskelu kertoo itsenäisyydestä, 

ongelmanratkaisutaidoista, uteliaisuudesta, kielitaidosta, 
sosiaalisista taidoista yms. 

• Ihmisenä kehittymisen näkökulma  tuoda esille 
henkilökohtaista kehitystä (ei vain uusia taitoja ja 
työelämävalmiuksia)



Miten esittää hyödyt kiinnostavasti?

• Jokaiselle jotakin

• Mitkä universaaleja hyötyjä? mitkä spesifejä, jotka kiinnostavat 
tietyn alan opiskelijoita?

• Hyötyjen esittäminen monesta näkökulmasta  saavutetaan 
mahdollisimman moni

• Vaihto kokemuksena (esim. IG @erasmuslife tai @utuvaihdossa)
• vaihtovlogi, somelähettiläät

• Toisia kiinnostaa tulevaisuus- ja työelämäaspekti



Miten esittää hyödyt kiinnostavasti?

• Hyödyt käytännön kautta esille

• Vaihdossa olleita opiskelijoita kertomaan miten vaihto on vaikuttanut 
heidän elämäänsä 

• Kokemustarinat: ei ainoastaan tekstin välityksellä vaan myös kasvotusten
• opiskelijat vapaasti kertomaan kokemuksistaan kiinnostuneille
• ihmiskirjasto?

• Kokemusten tarinallistaminen?



Millaisella viestinnällä korkeakoulu voi edistää 
vaihtoon lähtöä?

• Viestinnän selkeys 

• Tiedon järjestys

• Viestinnän sävy

• Personoitu viestintä 

• Visuaalisen ilmeen kohennus



Käytännön vinkkejä

•Työkaluja viestintään
• OPH:n E+ viestintäohjeet
• E+ visuaalinen identiteetti
• Ilmaiset kuvapalvelut: Pixabay, Unsplash, Pexels, 

Shutterstock
• Verkostoituminen muiden korkeakoulujen kanssa



Yhteenvetona

Viestintä vaihdoista ja kansainvälisyydestä vaihtelevaa
Vaihtojen ja kansainvälisyyden ideaalikuva:
• Selkeä ja helppo prosessi, innostava ja kannustava viestintä
• Helpoin tapa kansainvälistyä
• Hyödyt käytännön kautta esille
• Vaihto on kaikille; vaihdon voi mukauttaa itselleen sopivaksi



CASE: My Global Story
Päivi Martin, Suunnittelija, Kansainvälistymispalvelut

Lapin yliopisto, Lapin korkeakoulukonserni



Viesti

Kohderyhmä

Kanavat

Toimenpide-
suunnitelma

Palvelu-
muotoilulla 
ratkaisuihin



LÄHTÖKOHTA

Painopiste vaihdon teknisestä ohjauksesta vaihtojen vaikuttavuuden, 
sisältöjen ja motivaation ohjaukseen.

Viestin tarkentaminen niin opiskelijoille kuin heidän ohjaukseensa 
osallistuville erityisesti kansainvälisen osaamisen tunnistamisen sekä  
työelämävalmiuksien näkökulmasta.

Tavoitteet:

• Opiskelijan näkökulman selvittäminen

• Kv-osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

• Yhteinen viesti ja visuaalinen ilme

• Konseptin jalkauttaminen organisaatioissa



PÄÄTAVOITE

Monimuotoinen kansainvälistyminen on 
luonnollinen osa laadukasta opiskelua Lapin 
korkeakouluissa.

Mittaaminen: KV-liikkujien määrä, opiskelijoiden 
työllistyminen, opiskelijapalaute 
(kandipalautekysely), kansainvälistyminen osa 
HOPSia, opiskelijalähitteläiden ja KV-tutorien 
määrä.

KV-VALMIUKSIEN EDISTÄMINEN

• KV-osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen. Opiskelija kartuttaa 
valmiuksiaan ja osaamistaan KV-opintojensa 
aikana työllistymistä ja erikoistumista silmällä 
pitäen.

• Tuetaan opiskelijaa kasvamaan KV-osaajaksi.

TIETOISUUS VAIHTOEHDOISTA

• Tukea ja tietoa kansainvälistymisestä. KV-
tarjonta tunnetaan hyvin, 
kotikansainvälistymistä osataan hyödyntää ja 
KV-jakso on luonnollinen osa tutkintoa.

VIESTINNÄN KOHDENTAMINEN

• Viestintä puhuttelee kohdennetusti keskenään 
eri kohderyhmiä.

EROTTUMINEN

• Viestintä erottuu kiinnostavalla ja huomiota 
herättävällä tavalla.



NÄKYVYYS

Korkeakoulut Diginäkyvyys
Sisäinen viestintä Tapahtumat

Ensisijainen kanava



TOIMENPIDESUUNNITELMA

VIESTINTÄ:

• KOHDERYHMÄ

• TOIMENPIDE
• TAVOITE

• AIKATAULU

• KUKA TEKEE

KANAVAT/NÄKYVYYS:

• SOVELLUS

• MITÄ
• KENELLE

• EDUT & ARVO

• TÄRKEYS
• KIIRELLISYYS

VUOSIKELLO: 

• KOHDERYHMÄNTILANNE

• TAPAHTUMAT/JULKAISUT 
• TOIMENPITEET: 

• VERKKO
• SOME 
• PRINTTI
• SISÄINEN VIESTINTÄ

Tärkeimmät ja kiireellisimmät: kokonaisilme, esitteet, verkkosivut, some & kumppanuusverkostot



Plan your GREAT 
ADVENTURE – toteuta
unelmasi maailmalla

Vietä elämäsi muistorikkain lukukausi tai 
kokonainen vuosi maailmalla! Luo 
runsaasti sosiaalisia verkostoja, opi uusi 
kieli ja nauti kulttuurielämyksistä. 
Pidempi vaihto- tai harjoittelujakso tuo 
uusia näkökulmia ja antaa syvällisemmän 
kokemuksen kuin lyhyemmät kv-jaksot. 
Älä hillitse seikkailunjanoasi, tartu 
tilaisuuteen! 

Mitä?
• 4–12 kk vaihtojaksot ulkomailla
• 3–6 kk harjoittelujaksot ulkomailla 
• Tiedustele myös lyhyempiä 

vaihtoehtoja

Kenelle?
• Seikkailunjanoiselle
• Kulttuurinnälkäiselle 
• Elämyshakuiselle



Pack your bags for 
BLEISURE – yhdistä
opinnot ja kokemukset

Minimoi epävarmuustekijät ja valitse 
mutkaton matka maailmalle tukemaan 
opintojasi ja urakehitystäsi. Valmistut 
aikataulussa, parannat kielitaitoasi ja saat 
arvokasta kansainvälistä työkokemusta sekä 
kontakteja maailmalle. Vietä muutama 
kuukausi vaihdossa tai suorita lyhyt 
harjoittelu ulkomailla. Kysy lisää kv-
palveluista – etsitään yhdessä sinulle sopivin 
vaihtoehto.

Mitä?

• 3–5 kk vaihtojaksot ulkomailla 

• 1–3 kk harjoittelujaksot ulkomailla 

• Tiedustele myös pidempiä vaihtoehtoja

Kenelle?

• Urasuuntautuneelle

• Työssäkäyvälle 

• Perheelliselle



Discover your 
STAYCATION 
– kv-osaamista kotoisasti
Huolehdi sekä kv-taitojesi kartuttamisesta että 
arjen rullaamisesta kotona. Miten olisi 
vieraskielinen kurssi, kansainvälinen 
maisteriohjelma tai parin viikon opintomatka? 
Kotikansainvälistymisen keinoin kaadat 
kielimuurin, kehität viestintätaitojasi ja hankit 
kv-osaamista sekä arvokkaita verkostoja – eikä 
sinun tarvitse välttämättä edes poistua maasta. 

Mitä?

• Vieraskieliset opintojaksot ja -kokonaisuudet 

• Kansainväliset maisteriohjelmat 

• Tuutori- ja ystävätoiminta kv-opiskelijoille 

• Café Lingua -tapaamiset 

• Lyhyet vaihdot

Kenelle? 

• Työssäkäyvälle

• Perheelliselle 

• Ekoilijalle ja 
kotoilijalle



Lapin korkeakoulujen opiskelijat 
kertovat miksi kansainvälistyä

• Kv kokemus on kasvattavaa, tuo varmuutta ja vie 
opintoja eteenpäin  tarjoamalla sellaista henkistä 
pääomaa, mitä kotikorkeakoulusta ei välttämättä saa.

• Tärkeää opiskelijoille: kielitaidon kehittäminen, 
kulttuurin  ja ihmistuntemuksen sekä itsevarmuuden 
kasvattaminen, uudet verkostot, opetuksen taso ja 
henkinen kasvaminen

• Suurin osa opiskelijoista tunnustaa 
kansainvälistymisen ja kv.osaamisen oman 
urakehityksensä kannalta tarpeelliseksi.

+Liikkuvuuten osallistuvat opiskelijat ovat muita 
selvästi paremmin valmistuneita työelämään ja myös 
työllistyvät paremmin. 
(HousErasmus Reseach Report, 2017)

Hannan tarina: 
https://www.youtube.com/watch?v=UFg57v7tt3I

Opiskelijalta
Opiskelijalle

Tarinat

Kokemukset

Suositukset



My Global Story – Myth Busters

• Talous      

• Kilpailu ja epätasapaino   

• Opintojen eteneminen, 
tutkintoon ei mahdu

• Elämäntilanne (perhe, työ, 
lemmikit, asunto) 

• Epävarmuus kielitaidosta

• En tarvitse

• Lapin eksotiikka riittää

Kaikki saavat apurahan, lisäksi opintotuki korotettuna 
ulkomaan opintoihin

Vaihtoehtoja riittää, kaikille löytyy joku paikka

HOPS:n mukaan jokainen opintopiste siirtyy 

Monipuoliset mahdollisuudet, extra tuet, 
työelämätaidot

Systemaattinen kehittäminen, kielikurssit, Café 
Lingua jne

Kansainvälinen työelämä ja työelämävalmiudet, 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kaikki irti kansainvälisestä Lapista



 Kansainvälistymispalvelut mukana tuutorikoulutuksessa 
 Kansainvälistymispalvelut mukana orientaatiossa ja fuksimessuilla
 Kansainvälistyminen tutkinnossa -pienryhmätapaaminen opettajatuutorin 

kanssa 1. vuoden syksyllä
 HOPSin tekeminen, kansainvälistymisosaaminen osana tutkintoa
 Kansainvälistymispalvelut mukana sivuaineinfossa

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

 Vaihtoinfo

 Destinations workshop

 Vaihtoon ohjaus ja lähtöorientaatio 

 HOPS päivitys tarvittaessa opettajatuutorin kanssa

 Vaihtoon ohjaus ja lähtöorientaatio

 HOPS päivitys tarvittaessa opettajatuutorin kanssa

 Vaihdossa suoritetaan ensisijaisesti sivuaine tai esim. valinnaisia 
opintoja tai pääaineen korvaavia opintoja

 Vaihto-opintojen hyväksiluku kansainvälistymispalveluiden kautta



1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

 HOPSin päivittäminen: vaihto 4. / 5. vuodelle tai kenttäharjoittelu 5. vuosi

 Vaihtoon ohjaus ja lähtöorientaatio

 Vaihdossa suoritetaan ensisijaisesti sivuaine tai esim. valinnaisia opintoja, 
pääaineen korvaavia opintoja tai tehdään gradua

 Vaihto-opintojen hyväksiluku kansainvälistymispalveluiden kautta

4. vuosi

5. vuosi

5. vuosi  Vaihto-opintojen hyväksiluku kansainvälistymispalveluiden kautta

 Kansainvälistymispalvelut mukana kenttäharjoitteluinfossa Moodlessa

 Kenttä-harjoittelu ulkomailla, apurahaohjaus kansainvälistymispalveluista

 Kansainvälisen osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen



• Nettisivut

• TUUDO

• Facebook

• Instagram

• SoleMOVE

• Oppaat

• Flyerit

• LYYtiset

• Infotaulut

• RollUpit

• Pöytäesitteet

• infot

• Tapahtumat

TULOSSA:

• Moodle

• Ainejärjestöjen uutiskirjeet

• LYY kalenteri

• Some suunnitelma update







Infot ja tapahtumat

• Kansainvälistyminen tutkinnossa

• Vaihto- ja harjoitteluinfot

• Sivuaineinfot

• Kieltenopetukseen integroidut sessiot

• Opetukseen integroitu 

kansainvälistymisosaaminen esim. 

Kasvatustieteilijä työelämässä

• Kv päivä

• Yliopiston muut yhteiset tapahtumat

• Etäyhteys & tallenne



Fuksimessut
International Day

Avoimet ovet





Tu
lo

ks
ia

• 2018-2019 E+ kasvua 
opiskelijaliikkuvuudessa 10%

• 2019-2020 E+ opiskeluvaihdon 
apurahoja budjetoitu 120 %

• Kv tutkinnossa 100 % toteutus 
• Täysi sali opiskelijoita yleisessä 

vaihtoinfossa
• Paljon kiinnostusta
• Pitkäjänteisessä ohjauksessa tulokset 

konkretisoituu 
viiveellä



Arctic Dream Team 
kiittää ja kuittaa!

Kysymyksiä?



Kirjoita kysymys chattiin tai pyydä 
chatissa mikkioikeutta!

Kysymyksiä ja 
keskustelua 



Lisämateriaaleja

• Faktaa Express 2A/2019: Tietoja, taitoja ja avarakatseisuutta. 
Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia Erasmus+ -ohjelmasta

• 18.11.2019 Business breakfast –tilaisuuden tallenne ja materiaalit
www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/yha-harvempi-lahtee-
opiskelijavaihtoon-onko-syyta-huolestua-business-breakfast

• Opettajaopiskelijoiden liikkuvuus / TCA Islanti -uutinen: 
www.oph.fi/fi/uutiset/2019/vaihtoon-lahdetaan-entista-harvemmin-
etsimassa-ratkaisuja-opettajaopiskelijoiden



Kiitos! 

erasmus@oph.fi


