
4.4. Erasmus ja ilmasto - keskustelu 

1. Miten opiskelijat suhtautuvat? Vaikuttavatko ilmastokysymykset halukkuuteen lähteä vaihtoon?  

- Eivät vaikuta huolestuneilta, kaukokohteet kiinnostavat. Nykyinen opiskelijapolvi ei vielä 

erityisen ympäristöhuolestunut, mutta seuraava varmasti on. Vaihtojen ja kansainvälisyyden 

imagoa nuorten keskuudessa pitäisi tutkia. Myös suhteessa laskeviin liikkuvuuslukuihin.  

- Toisaalta saattaa olla niitä, jotka tekevät paljon ekotekoja ja ympäristöystävällisiä valintoja ehkä 

jättävät lähtemättä vaihtoon.  

- Vaikea mitata, koska emme tiedä miksi joku ei lähde vaihtoon. Asian tiedostavat opiskelijat 

saattavat silti lähteä pidemmäksi aikaa vaihtoon, mutta välttää esim. viikonloppuloma lentäen.  

- Opiskelijat vaativat konkreettisia ilmastotekoja, ei vain puhetta 

- Turussa opiskelijat tekemässä opasta kestävään matkailuun/vaihtoon.  

- Ilmastokysymyksistä puhuttu aina, mutta nyt keskustelu lisääntynyt.  

- Varmasti ainakin jatkossa vaikuttaa halukkuuteen lähteä vaihtoon, varsinkin kauemmas 

2. Miten vaihtoja voitaisiin muokata ilmastoystävällisemmäksi? Käytännön keinoja ja esimerkkejä? 

Onko korkeakoulussasi hyviä käytäntöjä? 

- Kannustetaan junamatkustamisen elämyksellisyyttä -> konkreettinen näkemys Eurooppaan 

- Pidempien vaihtojen kannustaminen lyhyempien lomamatkojen sijaan 

- Naapurimaiden parempi markkinointi -> miten saada esim. Baltian maista houkuttelevampia 

- Houkutella lähimaiden opiskelijoita tulemaan vaihtoon Suomeen.  

- Vaihtoon valmentaviin kursseihin ja orientaatioon ilmasto- teema mukaan.  

- Opas saapuville ekoystävällisestä vaihdosta (lähiruoka, kierrätys) 

- Konkreettinen opas, konkreettisia esimerkkejä, mittarit vaikutuksista 

- Eco label korkeakoululle 

- Korkeakoulujen verkkosivuille esiin korkeakoulujen ekotekoja esiin kilpailuvalttina 

- Opettajavaihtojen kompensointi 

- Päästövähennykset huono laastari 

- Mahdollisimman vähän lomakkeiden ja papereiden printtaamista 

- Opiskelija-asuntoihin paremmat ohjeet kierrätyksestä 

- Virtuaalinen yhteistyö, mukaan uuteen Erasmus-ohjelmaan 

- Ottaa ilmastokysymykset osaksi vaihdonohjausta 

- Kannustaa matkustamista Eurooppaan/muualle lähelle esim junalla 

- Yliopisto kompensoisi opiskelijoiden matkustamisen hiilijalanjäljen 

- Saapuville vaihtareille voisi infota paikallisista kierrätystavoista ja ympäristöajattelusta 

yleensäkin 

- Suurempi apuraha vähähiilipäästöisiin kulkuneuvoihin hyvä ajatus 

- Ilmaiset junaliput/bussiliput -> Erasmus-lippu (helpottaa myös hallinnon työtä) 

- Kaupallinen yhteistyö: Interrail + Erasmus- lipputarjoukset, yhdistä reilaaminen vaihtojaksoon 

- Tiedotuksen ja markkinoinnin kautta kannustaminen muihin matkustusmuotoihin -> Hauskat 

kokemukset ja esimerkit esiin 

 

3. Miten muokata Erasmus+ ohjelmaa ilmastoystävällisemmäksi uudella ohjelmakaudella? 

- E+ NA:n ehdotukset koetaan hyviksi. Juna on mahdollinen matkustusmuoto pitkissä vaihdoissa, 

mutta lyhyissä ei. Vaihtojen kompensointi tuntuu keinotekoiselta, ei poista ongelmaa.  

- EU:n haja-asutetuille alueille suurempi kompensaation matkustamiseen ympäristöystävällisesti 



- Erasmus+ ympäristöystävällisen vaihdon sertifikaatin merkityksellisyys? 

- Lisätään matkustuspäiviä, matkaliput voisi lisätä esim. Erasmus+ appiin, jolloin voidaan 

todentaa. Samalla kerääntyy dataa jatkokäyttöön.  

- Rahallinen kannustus ja ohjeistus ohjelmatasolla 

- Virtuaalivaihtojen kansainvälisyyden varmistaminen 

- Sisäänrakennettu hiilijalanjäljen kompensaatio ohjelman budjetista hirmu hyvä idea.  

- Express mobility ei lisää ilmastoystävällisyyttä, pitäisikö unohtaa myös uudella ohjelmakaudella 

 

 


