
Korkeakouluihin liittyvät syyt 
- Rahoitusmalli vaikuttaa selvästi 

- Rahoitusmallin muutos 

- Liikkuvuus ei enää rahoitusmallissa → halutaan, että opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa 

- Rahoitusmalli 

o 55 op 

o Kv-toimiston resurssit 

o Opettajien kv-motivaation lasku (?) & puuttteellinen tieto kv-mahdollisuuksista 

- Strategia ja rahoitus → toiminnan oltava osana yliopistoa (strategia) 

o Ottaaako sellaiset alat ”takkiin” joissa liikkuvuutta ei ole 

o Tiedeala? 

- OKM:n rahoitusmittareiden huononnus KV:n suhteen 

- Jos haluu vain kerran vuodessa, moni peruu keväälle suunnitellun vaihdon 

- KV:n markkinointi 

o kuten ennenkin vs resurssit? 

o VS uudistuneella tavalla? 

- Uusi tilanne korkeakouluille, markkinointiin tarvittaisiin uusia ideoita, resurssit tiukassa henkilöstön 

suhteen, uusi tehtäviä (koulutusvienti) jne 

- Hyöty koulutusohjelmalle? (ei tule rahoitusta) 

- Toimiiko yhteistyö partnereiden kanssa? → tuntemus toisten koulutuksesta 

- Kesäkurssien tarjonta? Saapuvan liikenteen balanssi 

- Rahan vaikutus 

- Opetushenkilöstön aseenteet kansainvälistymiseen → vaikutus opiskelijoihin 

- Henkilökunnan oma kiinnostus puuttuu 

- kannustaako ohjaajat vaihtoon 

- Kannustavatko opettajat/ohjaajat enää lähtemään tulospaineissa? 

- Aktiiviset koulutusohjelmat lopetettu (matkailu, muotoilu, yhteisöpedagogi) 

- Ohjelmien lakkauttaminen jotka olleet luonnollisia liikkujia 

- Kuka on lähimpänä opiskelijaa (-opettaja, - vertaiset) 

 

- Taloudellisten tilanteiden kiristymisen (YT’t) opettajat ei saa matkustaa, ei tee vaihtoja, ei tunne 

kouluja enää samalla tavalla 

 

- Jatkuvat YT:t 

 

- Korkeakoulujen taloudelliset syyt esim YT-neuvottelut → mahdollisesti vähemmän henkilökuntaa 

kv-palveluissa? 

 

- Toimiva koti-kv, ei tarvetta lähteä: engl. opetus, kansainväliset ystävät/verkostot 

 

- Kotikansainvälistymisen nostot (virtuaaliyhteistyö) 

 

- Virtuaaliopinnot 

 

- Valinnanvaraa on jo liikaa, vaihto on enää vain yksi monesta vaihtoehdosta sivuaineeksi/vapaasti 

valittaviin 

 

- Työt/harjoittelu tekniikka 



 

- Taloudellinen tilanne 

 

- Lukukausimaksut/opintopistepaine 

 

- Erasmus vs muu 

 

o EU-tuetaan (parempi 

 

Opiskelijoihin liittyvät syyt 
 

- Töissäkäynti 

- Työskentely opiskelujen ohella 

- Työllisyys opintojen aikana lisääntynyt  

- Varsinkin tekniikan alalla opiskelijat työllistyy hyvin 

- Opiskelijat työelämässä 

- Hyvä työllisyystilanne tällä hetkellä 

- Työllistymisaste parantunut, opintojen aikana alan töitä tarjolla, kiire töihin 

- Kesätyöt vs. ulkomaanjakso keväällä 

-  

- Paine valmistua ajoissa /suorittaa 55 op/vuosi 

- Paine valmistua ajallaan 

- Valmistuminen tärkeämpää kuin vaihto 

- Vaihto-opiskelu vain yksi vaihtoehto opiskelijalle → paljon perumisia viime vuonna 

- Vaihdon peruutukset lisääntyneet 

o Työt 

o Terveys-ongelmat (mielenterveysongelmat) 

- Opiskelijan elämässä tapahtuu paljon → pitkäaikainen suunnittelu haaste 

- Perumisia paljon, yli 20 % → pitkäjänteinen suunnittelu haastavaa 

- Opiskelijoiden sitoutuminen vaihtoon ohuempaa (=helppo peruuttaa jos jotain kivempaa 

ilmaantuu) 

- Lyhytjännitteisyys, ei sitouduta kuukausia aikaisemmin miettimään/tekemään vaihtoon liittyviä 

asioita 

- Lyhyet vaihdot kiinnostaa 

- Halutaan tehdä mieluummin koko maisterivaihto ulkomailla 

- Monia henkilökohtaisia syitä (parisuhde, lemmikit, talous) 

- Kelan tuet 

- Vaikea pitää molempia asuntoja ulkom. + Suomessa (3kk tuki myös Suomen asuntoon) 

- Eilisen työkalut käytössä tulevaisuuden työntekijöille 

- Kv-harjoittelu ei houkuttele AMK-opiskelijoita yhtä paljon kuin kotimaan harjoittelu, jonka kautta 

saa usein opinnäytetyön aiheen ja ovenavauksen työpaikalle. Ohjaajat kannustavat harjoitteluun 

Suomessa, koskea he voivat luoda työelämäkontakteja ja tehdä yhteisprojekteja yritysten kanssa 

- Opiskelija liikkuvat enemmän ja aiemmin 

- Lisääntyneet mahdollisuudet kansainvälistyä 

- Kansainvälistymisen monimuotoistuminen, oppiaineissa järjestetään intensiivikursseja ja nämä ovat 

opiskelijoille mieluisia.  rahoitusta tähän 



- Paremmat valmiudet kansainvälistyä/matkustaa myös ilman korkeakoulun tukea/apua 

- Kansainvälistyminen ei enää itseisarvo, mikä lisäarvo?! 

- Seikkailut ”ohi”, lähtijät enemmän tavoitteellisia, päämäärätietoisia nykyään 

- Mukavuudenhalu, ei haluta hoitaa esim. hakuprosessin paperityötä, asumiskuviot 

- ”Suomessa on hyvä olla” 

- Eurooppa ei kiinnosta kohteena – tylsä 

- Heikentynyt kielitaito (muut kuin englanti) 

- Etelä-suomalaisen opiskelijan opiskelu Lapissa on vaihtokokemus itsessään 

- Lukuvuosimaksuja maksavat opiskelijat → onko resurssia lähteä vaihtoon? Motivaatiota? 

- Kysytään opiskelijoilta! 

- Opiskelijoiden jaksaminen 

- Henkinen paine opintojen kerryttämiseen 

 

Opintoihin ja tutkintoihin liittyvät syyt 
- Paine valmistua nopeasti 

- paine valmistua 

- Vaihto ei mahdu tutkintorakenteeseen 

- Tutkintorakenne jäykkä, ei mahdollisuutta vaihtojaksoon 

- Tutkintorakenne tiukka? 

- Opintojen rakenne ei salli 

- Mobility Windown puuttuminen 

- Kandi-maisterirakenne 

- Tiukat koulutusohjelmat +vaatimus, että vaihto mahtuu minimitutkintoon: vähän valinnaisuutta → 

korvaavuudet korostuu 

- Ulkomaan opintoja ei saa hyväksiluettua tutkintoon 

- Intensiivivaihdot kurssien sisällä 

- Amk-tutkinnot tiivistyneet 

- Saman koulutusohjelman pitää taipua sekä vaihtoon, nopeaan valmistumiseen että 

lukuvuosimaksuvelvollisuuteen  

- Virtuaalitutkinnot 

- Koulutusohjelmia lakkautettu ja siirretty onlinetutkinnoiksi 

- Elektroniset ohjelmat → vähentää liikkuvuutta molempiin suuntiin 

- Kansainvälisyyden näkyminen tärkeää 

- Opintoaikojen rajaus 

- Kielivarannon kaventuminen 

- Kielikoulutuksen vähentyminen 

- Kotikansainvälistyminen 

- Rahoitusmalli ohjaa valmistumaan ajoissa – opettajat eivät kannusta/päästä vaihtoon 

- Opintoaikojen rajaus 

- Monimuotokoulutus/verkko-opinnot lisääntyvät 

- Avoimen väylän kautta tulee: onko heillä varaa satsata sekä väylään että vaihtoon 

- Opiskelijat haluaa tarkempia tietoja sisällöistä, opetuksesta, vaihtokouluista, näistä ei enää samalla 

tietoa tutkinnoissa, ei tunneta partnereita 

- Lukukausimaksua maksavat opiskelijat eivät juuri lähde vaihtoon 

 



Muut syyt ja ilmiöt 
 

 

- Opintotuen leikkaukset 

- Opintotukiuudistus → ei haluta ottaa lainaa vaan valmistua nopeasti 

- Vuonna 2017 pienentynyt opintoraha ajaa opiskelijat töihin 

- Opiskelijat haluaa pitää työpaikan, eivätkä siksi lähde vaihtoon 

- Opintotuki katkeaa kandi/maisterivaiheessa 

- Opintolainahyvitys mietityttää – ei salli välivuosia, ei suosi vaihtoja 

- Opintotuen vaatimukset/rajoitukset 

- Koko lukuvuoden vaihdot vähentyneet (ei vaikuta tilastojen nuppilukuun) 

- Peruutusten määrä kasvanut (läheisen tai oma sairastuminen, kv-tutkinto-opiskelijoiden 

oleskelulupa/viisumihankaluudet tai taloudellinen tilanne) 

- Paljon muita kansainvälistymismahdollisuuksia 

- Opiskelijat matkustelevat ulkomailla muutenkin (lähteminen helppoa) 

- Freemover-opiskelijoiden tilastointi on epävarmaa (ei tiedossa vielä tiedonkeruun aikaan) 

- Työmarkkinat vetää hyvin, opiskelijat eivät malta lähteä pois 

- Työelämä kansainvälistyy → nopeasti tutkinto → ulkomailla työnantajan kautta 

- Työmarkkinat vetää 

- Hyvä taloustilanne vetää töihin mieluummin kuin palkattomaan harjoitteluun ulkomaille 

- Ei rahaa (rahoitusmalli) = ei tukea koulutusohjelmien taholta 

- Asenneilmasto koventunut 

- Turvallisuusasiat 

- Turvallisuustilanne maailmalla 

- Eurooppa ei kiinnosta enää 

- EU:n ulkopuolinen maailma kiinnostaa → Erasmus-luvut laskevat. YKV-paikkoja vähemmän 

- ”Kansainvälisyys” vanhanaikainen termi → monitahoinen termi → uudelleen brändäys 

- Sotealalla partnereilla ei ole tarjota sopivaa harjoittelua → vaihtojakson peruuntuminen 


