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Kansainvälinen vaihtojakso opettajan 

ammatillisen identiteetin 

kehittymisessä

Anne Rönkä, asiantuntija, Liikkuvuuspalvelut



OHJELMA:

• Opettajavaihdon mahdollisuudet Liikkuvuuspalveluiden 

tuella

• Miten edistää opettaja- ja tutkijavaihtojen toteutumista?

• Sari Mikkola, asiantuntija, YPA, Liikkuvuuspalvelut

Jani Penttilä, koulutussuunnittelija, Yliopistopalvelut

• Professori Hanna Korsberg, HUMTDK, Filosofian, 

historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

• Suosituksia opettajavaihdon edistämiseksi

• Palautteet opettajavaihdosta 

• Yhteenveto



Vaihto-ohjelmat lyhytaikaiseen vaihtoon:

• Erasmus opettajavaihto (STA) – jatkuva haku (kesätauko 2.6.-

15.8.)

• Erasmus Global opettajavaihto - erillinen haku

• Kahdenkeskinen opettaja- ja tutkijavaihto (YKV) – jatkuva 

haku (kesätauko 2.6.-15.8.)

Vaihtomatka on työmatka:

• Vaihtoon lähtijällä on oltava voimassa oleva työsuhde Helsingin 

yliopistoon ja matkaan on oltava oman esimiehen hyväksyntä. 

Matkassa noudatetaan yliopiston matkustussääntöä.

VAIHTOMAHDOLLISUUDET 
LIIKKUVUUSPALVELUIDEN 
TUELLA:



• Perustuu yksikön (tiedekunta, laitos, oppiaine) omiin 

Erasmus-sopimuksiin) 

• Viikon vaihdossa on opetettava vähintään 8 tuntia ja 

annettavan opetuksen on oltava osa kohdeyliopiston 

normaalia opetusohjelmaa

• Vaihto voi kestää 2 päivää– 6 viikkoa, Max 2 vaihtoa 

hlö/lukuvuosi

• Liikkuvuuspalvelut myöntää matkatuen Erasmus-ohjelman 

ohjeiden mukaan. Määrä riippuu kohteesta ja vaihtoajasta.

• Lisätietoja: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY055869

• Hakuaika: 17.8.– 1.6. 

ERASMUS 
OPETTAJAVAIHTO (STA)

https://flamma.helsinki.fi/fi/HY055869


• Perustuu yliopiston Erasmus Global -sopimuksiin

• Vaihtoaika: 1-2 viikkoa (max 14 päivää, sis. matkat)

• Vaihtojaksoon kuuluu opetusta ja viikon vaihdossa on 

opetettava vähintään 8 tuntia ja annettavan opetuksen on 

oltava osa kohdeyliopiston normaalia opetusohjelmaa

• Liikkuvuuspalvelut myöntää matkatuen ohjelman ohjeiden 

mukaan. Erillinen hakukuulutus vaihtoon.

• Erasmus Global partneriyliopistot: 

https://www.helsinki.fi/en/university/international-university/mobility-

partners#researcher,-teacher-and-staff-mobility

ERASMUS GLOBAL

https://www.helsinki.fi/en/university/international-university/mobility-partners#researcher,-teacher-and-staff-mobility


• Perustuu Helsingin yliopiston kahdenvälisiin sopimuksiin. 

• Liikkuvuuspalvelut myöntää matkatukea (700 – 1800 euroa 

kohteen)

• Matkatukea myönnetään sekä opetukseen että 

tutkimukseen kohdeyliopistossa 

• Max 2 vaihtoa / lukuvuosi 

• Hakuaika vuosittain: 17.8. – 1.6.

• Lisätietoa Flamma: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY056508

KAHDENKESKINEN VAIHTO 
(YKV)

https://flamma.helsinki.fi/fi/HY056508


Erasmus opettajavaihto (STA) ja kahdenvälinen tutkija- ja 

opettajavaihto (YKV) sekä muut vaihto-ohjelmat: 

• https://flamma.helsinki.fi/fi/HY1001603

Mobility Online hakuportaali (vaihtoon lähteville): 

• https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/MobilitySearchServlet?identifier=helsink01

&sprache=en&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=L

Yliopiston Erasmus yhteistyöpartnerit:

• https://www.helsinki.fi/en/university/international-university/mobility-

partners

• Helsingin yliopiston muut yhteistyöpartnerit: 

https://www.helsinki.fi/en/partner-universities#section-2516

LISÄTIETOA JA OHJEITA:

https://flamma.helsinki.fi/fi/HY1001603
https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/MobilitySearchServlet?identifier=helsink01&sprache=en&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=L
https://www.helsinki.fi/en/university/international-university/mobility-partners
https://www.helsinki.fi/en/partner-universities#section-2516


• Sari Mikkonen, asiantuntija  

Liikkuvuuspalvelut

• Jani Penttilä, koulutussuunnittelija,  

Yliopistopalvelut

• Hanna Korsberg, professori, Humanistinen 

tiedekunta, FHKT

KOKEMUKSIA & IDEOITA
OPETTAJAVAIHTOON:



KATSAUS OPETTAJA- JA  
TUTKIJAVAIHDON 
PALAUTTEESEEN

(LKV 2010-2014)



ERASMUS 
OPETTAJAVAIHDON 
PALAUTE
Palautekyselyn mukaan:

• Yleisarvosana vaihtokokemukselle 4,6 (asteikolla 1-5)

• 90% koki saavuttaneensa vaihdolle asettamansa tavoitteet

• 99% arvioi vaihdon vaikuttavan urakehitykseensä 

positiivisesti (44%) tai erittäin positiivisesti (55%) 

• 91% vaihdossa olleista suunnitteli uutta vaihtoa

21.8.2015 Kv-vaihdon palvelut / Sirkku Ikonen 



OPETTAJAVAIHTO,HYÖDYT
• Kansainvälisten yhteistyösuhteiden luominen ja vahvistaminen

• Antoi tukea opettajana kehittymiseen:

• Opettaminen kansainvälisessä ympäristössä vahvisti 
opettajaidentiteettiä

• Antoi kokemusta vieraassa kulttuurissa ja vieraalla kielellä 
opettamisesta

• Antoi virikkeitä omaan opetukseen

• Antoi mahdollisuuden oman opetuksen ja oppimisympäristön 
arvioimiseen ja vertailuun

• Vaihtoa varten suunniteltuja materiaaleja saattoi hyödyntää omassa 
opetuksessa 

• Vaihtoyhteistyön edistämiseen:

• Auttoi ymmärtämään paremmin HY:oon saapuvia vaihto-opiskelijoita

• Antoi mahdollisuuden tohtorikoulutuksen yhteistyöhön

21.8.2015 Kv-vaihdon palvelut / Sirkku Ikonen 



OPETTAJA- JA 
TUTKIJAVAIHDON HYÖTYJÄ:
•Vaihto-ohjelman vahvuus on, että se mahdollistaa 
pysyvän ja pitkäjänteisen yhteistyön saman partnerin 
kanssa.

•Vaihtojaksot toivat kansainvälistä näkyvyyttä omalle 
laitokselle.

•Yhteisten tutkimusprojektien edistäminen ja uusien 
projektien käynnistäminen oli mahdollista.

•Oman tutkimuksen esittely ja siitä saatu palaute oli 
hyödyllistä.

21.8.2015 Kv-vaihdon palvelut / Sirkku Ikonen 



• Opettajien vaihtojaksot sisällytetään työsuunnitelmaan.

• Yhteistyökumppaniksi valitaan koulutusohjelman kannalta 

keskeiset kumppaniyliopistot.

• Vaihtojakson tavoitteet suunnitellaan yhteistyössä 

koulutusohjelmien johtajien / esimiesten kanssa.

• Koulutusohjelmissa voitaisiin hyödyntää 

yhteistyöyliopistoista saapuvien opettajaresurssia opetuksen 

järjestämisessä – vastavuoroisesti lähetetään opettajat ko. 

yliopistoihin vaihtoon. 

SUOSITUKSIATOIMISTA 
VAIHTOJEN LISÄÄMISEKSI



Opettaja- ja tutkijavaihdon asioissa 

ota yhteyttä:

Liikkuvuuspalvelut
• Sähköpostitse: staffexchange@helsinki.fi

• Puhelimitse: +358 2941 40806, +358 50 4489840

LISÄTIETOJA



INTERNATIONAL 
EXCHANGE 

SERVICES


