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Osallistujaraporttien tulosten 
analysointi

• Liikkuvuusjaksoille osallistuvat opiskelijat ja henkilöstö ( poislukien tukihenkilöt) 
täyttävät Mobility Tool –raportointialustalla osallistujaraportit.

• Vuoden 2017 rahoitetuissa ammatillisen koulutuksen KA1-hankkeissa 
palautettuja osallistujaraportteja oli seuraavasti:

- Suomesta lähteneet ( outbound Learners ) opiskelijat  2319 hlöä
- Suomesta lähteneet ( outbound Staff ) henkilöstön edustajat 769 hlöä
- Suomeen tulleet ( inbound Learners ) opiskelijat 2179 hlöä
- Suomeen tulleet ( inbound Staff ) henkilöstön edustajat  940 hlöä

Osallistujaraporttien tulokset – vaikutus – vaikuttavuus 



OPISKELIJAT
A) Henkilökohtainen kasvu
B) Työelämävalmiuksien kehittyminen

HENKILÖSTÖ
A) Henkilökohtainen kasvu
B) Oppilaitoksen kansainvälistymisen 
kehittämisen



OPISKELIJAT
Miksi lähdettiin liikkuvuusjaksolle ?
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OPISKELIJAT
Minne mentiin? 1/2
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OPISKELIJAT
Minne mentiin? 2/2
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Overall satisfaction on mobility in the top-6 
popular countries
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OPISKELIJAT
A) Henkilökohtainen kasvu

1. The most important experience for me was that I now know that I 
can take care of myself and I’ll manage in different kind of situations 
and I trust myself more

2. Learn to live by my own. My self-confidence is much more better now 
than earlier. And I needed to be creative! 

3. New skills, new friends, boldness to go abroad again and opportunity 
to practise language skills. 
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Liikkuvuusjaksoilla v. 2017 -2019 olleista 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 
95% oli sitä mieltä, että heidän 
henkilökohtaiset taitonsa kehittyivät 
erittäin tai aika paljon seuraavilla osa-
alueilla:

• Itsenäiset opiskelu-ja oppimistaidot

• Looginen päättelykyky

• Ongelmanratkaisutaidot
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Lähes 100 % liikkuvuusjaksoilla vuosina 2017 –
2019 olleista opiskelijoista vastasi, että he ovat nyt 
erittäin tai aika vahvasti

• Valmiimpia työskentelemään yhdessä muista kulttuureista 
tulevien henkilöiden kanssa

• Avoimempia ja uteliaampia kohtaamaan uusia haasteita
• Valmiimpia omaksumaan uusia asioita
• Itsevarmempia ja luottavat omiin kykyihinsä paremmin



OPISKELIJAT
B) Työelämävalmiuksien kehittyminen

1. I believe the most valuable lessons I learned were in terms of self 
confidence and confidence in my abilities and professional knowledge 
as a practical nurse.

2. I learned a lot new and I got a better perspective on my life situation. 
I would like to go to some other international work.

3. Most important aspect must be the work training and second 
important aspect must be the cultural learning and experiences.

12/09/2019 Opetushallitus 11



12

75 % vuosina 2017-2019 liikkuneista ammatilli-
sen koulutuksen opiskelijoista kehitti vahvasti 
ammatillista osaamistaan ulkomailla:

75 %

18 %

7 %

I improved my technical/professional 
skills/competences

Strongly/rather agree

Neither agree nor disagree

Strongly/rather disagree



Työelämää koskien 95 % liikkuvuusjaksoilla 
olleista opiskelijoista vastasi, että he joko 
erittäin tai aika vahvasti

• Uskovat työelämävahvuuksiensa parantuneen
• Voivat kuvitella työskentelevänsä ulkomailla tulevaisuudessa
• Haluaisivat työskennellä kansainvälisyyden parissa



My sending organisation was helpful during my 
placement



My sending organisation was helpful during my 
placement

Raahen 
koulutuskuntayhtymä 

62,96 % 
Strongly agree

Satakunnan 
koulutuskuntayhtymä

62,67 %  
Strongly agree

Oulun seudun 
koulutuskuntayhtymä 

59,54 %
Strongly agree



How would you rate the support (dealing with
questions, complaints or problems) you received by
your sending institution



How would you rate the support (dealing with
questions, complaints or problems) you received by
your sending institution

Invalidisäätiö

61,82%
Very good

Raahen 
koulutuskuntayhtymä

53,70 % 
Very good

Allianssin 
kehittämispalvelut

52,73%
Very good



HENKILÖSTÖ
Miksi lähdettiin liikkuvuusjaksolle ?
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HENKILÖSTÖ
Minne mentiin? 2/2
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Outbound Staff (769) Inbound Staff (940)



HENKILÖSTÖ
A) Henkilökohtainen kasvu

1. I am happy to got this opportunity to learn to know glass education 
in Germany. International co-operation is really important in small 
fields like glass. We don´t have another  glass school to compare in 
Finland. I recommend this kind of exchance to every teacher. It is 
"healthy" to look around and notice own strengnesses and 
weighnesses. Always can do everything better and learn.

2. Visiting any partner school gives the opportunity to compare all 
aspects of teacher's work, different habits and cultural aspects - and 
in its best, it gives new friendships and understanding in European 
level
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74 % vuosina 2017-2019 liikkuneista ammatilli-
sen koulutuksen opettajista kehittyi omalla 
alallaan:

74 %

20 %

6 %

I improved my knowledge of the subject I am 
teaching and/or my professional field

Strongly/rather agree

Neither agree nor disagree

Strongly/rather disagree



HENKILÖSTÖ
B) Oppilaitoksen kansainvälistymisen kehittäminen

1. Saimme tietoa Unkarin opetusjärjestelmästä sekä ammatillisen 
koulutuksen järjestelmästä ja kävimme tutustumassa sähköalan 
oppilaitokseen. Tarkoituksena yhteistyön jatko sähköalan 
opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuuden osalta ja muu kv-yhteistyö.   
Lisäksi kävimme vierailulla ravintola-alan oppilaitoksessa XX, ja 
sovimme ravintola-alan kv-yhteistyöstä jatkossa…
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72 % vuosina 2017-2019 liikkuneista ammatilli-
sen koulutuksen opettajista otti käyttöönsä 
ulkomailla oppimiaan uusia opetuskäytäntöjä:

72 %

23 %

5 %

Using new teaching/training 
methods, approaches and good 

practices at my sending …

Strongly/rather
agree

Neither agree nor
disagree

Strongly/rather
disagree



Using new teaching/training methods, approaches
and good practices at my sending institution



Using new teaching/training methods, approaches
and good practices at my sending institution

Hyria koulutus
52,00 %

Strongly agreeVantaan kaupunki
35,00 % 

Strongly agree

Axxell Utbildning
32,31 % 

Strongly agree



Kiitos


