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2017-2018 loppuraporttien käsittely jatkuu..

• Korkeakoulujen palaute Opetushallitukseen & komissioon –
nostoja loppuraporteista

• Saapuvien ja lähtevien opiskelijoiden palaute liikkuvuusjaksoista:                            
suomalaiset korkeakoulut pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa 
vertailussa

• Kansalliset korkeakoulukohtaiset koosteet liikkujapalautteesta
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Korkeakoulujen loppuraporteista poimittua 
palautetta Opetushallitukselle

• Saatua neuvontaa pidetään asiantuntevana, nopeana ja ystävällisenä.
• Kiitosta webinaareisra, Facebook-ryhmästa ja verkkosivuista.

Toiveita:
”Joskus puhelimella ei ole saanut ketään Erasmus-liikkuvuusryhmän henkilöitä 
kiinni kriittisillä raportointihetkillä.”
”Erasmus-ohjelman toimeenpanossa on varmasti luotu monia hyviä käytänteitä 
niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Olisi hienoa, jos kansalliset toimistot 
voisivat jakaa näitä hyviä käytänteitä osallistujakorkeakoulujen jopa yli 
maarajojen.”
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Korkeakoulujen palautetta komissioon
• Erasmus+ ohjelman hallinto nähdään työllistävänä ja aikaa vievänä
• Työmäärän nähdään kasvaneen ja osittain korkeakoulujen resurssit vähentymässä
• Hallintoon menevä aika on pois ohjauksesta, neuvonnasta ja kehittämistyöstä

Apurahat:
• Opiskelijoiden päiväkohtainen apuraha on työllistävä.
• Kumppanikorkeakoulut määrittävät vaihdon viimeisen päivän eri tavoin, mikä ei edistä 

opiskelijoiden tasa-arvoista kohtelua. 

Selkeämmät lomakkeet liikkujille:
• Lomakkeistoa tulisi keventää ja yksinkertaistaa, liikkujien paperityömäärä nähdään ongelmana

Participant report:
• Toivotaan mahdollisuutta lisätä omia, korkeakouluspesifejä kysymyksiä.
• Toivotaan mahdollisuutta hyödyntää kyselyn tuloksia laajemmin. 
• Osa kysymyksistä epäselviä, mikä mahdollistaa väärinymmärtämisen.
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Uusi ohjelmakausi ja toiveet:

• Lyhyitä liikkuvuusjaksoja lisää; jonkinlainen "express mobility"
• “Please streamline the programme with regard to what is mandatory, the 

documentation, language testing etc. and enable efficient usage of the 
received funding. Also, please do not make it any more complicated than 
it already is.

• ”Strategisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä liikkuvuuden 
digitalisaatioon liittyen. Järjestelmien rajapintoihin ja sähköisiin 
sovelluksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota EU:n tietoturvasäännökset 
huomioon ottaen.

• Vastavalmistuneille mahdollisuus hakea ohjelmaan myös valmistumisen 
jälkeen
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”Erasmus+ HE
Participants’ 
feedback”

Suomi, 
Pohjoismaat & EU 
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EU Survey & palautusaste

Opetushallitus

2017

99-100 % 
15 korkeakoulua

Yli 90 % 
19 korkeakoulua

Alle 90 % 
4 korkeakoulua
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Lähtevien 
opiskelijoiden 
palaute, KA103
2017-2018
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Lähtevien
opiskelijoiden
tyytyväisyys

vaihtojaksoon
“tyytyväiset ja 

erittäin 
tyytyväiset”
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Ulkomailla
suoritettujen

opintojen
täysi

hyväksiluku
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Liikkuvuus-
jakso on 

pakollinen
osa

opintoja
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Hallinnon tuki
liikkuvuusjakson

järjestelyissä, 
tyytyväiset
opiskelijat
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“Olisitko
lähtenyt
vaihtoon

ilman
apurahaa

?”



“Kuinka
suuren osan
vaihtojakson

kuluista
apuraha
kattoi?”



Saapuvien
opiskelijoiden palaute

KA103 / 2017-2018
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Kurssikatalogin 
ajantasaisuus

Saapuvien 
opiskelijoiden 

arvio

v. 2015, 2016, 2017
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Kurssikatalogin
ajantasaisuus

Suomi, 
Pohjoismaat & 
ohjelmamaat

v. 2017

SUOMI POHJOISMAAT EU

Course 
catalogue up
to date

38% 53% 36%

Course 
catalogue
complete

54% 61% 46%

Course 
caralogue in 
time

59% 69% 55%
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Opintojen laatu & sisältö 
Suomi, Pohjoismaat & ohjelmamaat 2017
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Did you gain knowledge & skills 
that you would not have gained in your sending HEI?  "Yes"

Suomi 83 %
Pohjoismaat 84 %
EU 79 %
The quality of content of courses 
"Very satisfied & rather satisfied"

Suomi 80 %
Pohjoismaat 83 %
EU 77 %
Were you satisfied with  quality of teaching methods 
"Very satisfied & rather satisfied"

Suomi 80 %
Pohjoismaat 81 %
EU 70 %



Saapuvien vaihto-opiskelijoiden tyytyväisyys 
vastaanottavan korkeakoulun tukeen

Administrative support given by receiving HEI
Suomi 93 %
Pohjoismaat 90 %
EU receiving 77 %

Help with personal needs
Suomi 83 %
Pohjoismaat 66 %
EU 64 %

Helping with any questions, complaints or problems
Suomi 89 %
Pohjoismaat 85 %
EU 74 %
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Kansalliset
EU Survey –koosteet
korkeakouluille
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Kansalliset koosteet liikkujapalautteesta 
Kaksi koostetta:
1) Valikoituja kysymyksiä korkeakoulukohtaisesti, vuosivertailu 2015-2017

• Vuosittain OPH lisää koosteeseen viimeisimmän sopimuskauden palautteet 
 korkeakoulukohtainen aikasarja

2)  Kaikki suomalaiset korkeakoulut sisältävä koonti
• Vuosittain toimitetaan kansallinen koonti viimeisimmän sopimuskauden 

palautteista

Ensireaktiot, toiveet, palautetta?

10/04/2019 Opetushallitus 22



Best practise
2017-2018
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