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_________________________________________________________________________ 
 

YHTEENVETO 

Tutkimuksen tavoite 

Euroopan unionin ERASMUS-ohjelma on mahdollistanut yli 2,2 miljoonan opiskelijan ja 
250 000 yliopiston henkilökunnan jäsenen liikkuvuuden Euroopassa sen jälkeen kun se 
käynnistyi vuonna 1987.  Tällä hetkellä yli 180 000 opiskelijaa opiskelee ja työskentelee 
vuosittain ulkomailla ERASMUS-ohjelman kautta. Vaikka ohjelmaan osallistuvien 
opiskelijoiden määrä on kasvanut jatkuvasti, osallistumisaste jää silti useimmissa maissa 
alle neljän prosentin. Lisäksi monissa maissa osallistujamäärän kasvu on pysähtynyt tai 
jopa kääntynyt laskuun. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä taloudellisia ja muita mahdollisia esteitä 
opiskelijoiden ERASMUS-ohjelmaan osallistumiselle on, sekä pohtia miten osallistumista 
voitaisiin helpottaa. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin pääkysymyksiin:  
 

 Mikä on opiskelijavaihdon ja erityisesti ERASMUS-ohjelmaan osallistumisen 
nykytilanne eri Euroopan maissa?  

 Missä määrin taloudelliset esteet haittaavat opiskelijoiden osallistumista 
ERASMUS-ohjelmaan?  

 Onko ERASMUS-ohjelma kaikista eri sosioekonomisista taustoista olevien 
opiskelijoiden ulottuvilla? 

 Mitkä muut tekijät, kuten henkilökohtainen motivaatio, tietoisuus, ERASMUS-
apurahan ehdot ja korkeakoulujärjestelmien yhteensopivuus, vaikuttavat 
ERASMUS-ohjelmaan osallistumiseen? 

 Mitkä rahoitusmekanismit ja muut aloitteet voisivat lisätä ERASMUS-
opiskelijoiden määrää tulevaisuudessa? 

 
Tutkimus perustuu kolmeen tietolähteeseen: kirjalliseen aineistoon, opiskelijoille tehtyyn 
kyselyyn ja tapaustutkimuksiin. Kirjalliseen aineistoon kuuluu yhteenveto olemassaolevista 
tutkimuksista ja tiedoista. ERASMUS-opiskelijoilla sekä opiskelijoilla, jotka eivät ole 
osallistuneet ERASMUS-ohjelmaan, teetettiin kysely, jossa tiedusteltiin heidän 
motivaatiotaan ja esteitä, joita he ovat kohdanneet osallistumisessa ERASMUS-ohjelmaan. 
Kysely toteutettiin seitsemässä maassa, joissa havaittujen taloudellisten esteiden 
(korkea/matala) sekä ERASMUS-ohjelmaan osallistumisen (korkea/matala) vaihtelu oli 
suurinta. Lopullinen otos sisälsi 21 145 vastausta. Vastaajista 8 697 ei ollut osallistunut 
ERASMUS-ohjelmaan, kun taas ERASMUS-opiskelijoita oli otoksessa 12 448. Perusteelliset 
tapaustutkimukset toteutettiin neljässä maassa: niiden tarkoituksena oli vahvistaa saadut 
tulokset ja selvittää mahdollisia hyväksi havaittuja käytäntöjä. 
 
Monissa aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty esteitä, joita ERASMUS-ohjelmaan 
osallistumiselle on. Tässä tutkimuksessa on kerätty yhteen muiden tutkimusten havaintoja 
sekä vahvistettu niiden tuloksia uuden opiskelijakyselyn avulla. Lisäksi useimmat 
liikkuvuutta koskevat tutkimukset käsittelevät motivaatiotekijöitä ja esteitä liikkuvien 
opiskelijoiden näkökulmasta. On kuitenkin mielenkiintoista tutkia myös opiskelijoita, jotka 
eivät ole osallistuneet liikkuvuusohjelmaan, ja selvittää heidän kokemiaan esteitä. Tämän 
tutkimuksen kyselyllä, joka on teetetty myös opiskelijoilla, jotka eivät ole osallistuneet 
ERASMUS-ohjelmaan, on siten tärkeää lisäarvoa. Lisäksi perusteelliset tapaustutkimukset 
tuovat esiin mielenkiintoisia kansallisia ja institutionaalisia käytäntöjä, joilla ERASMUS-
ohjelmaa voidaan entisestään vahvistaa. 
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Ohjelmaan osallistumista koskevat tärkeimmät havainnot  

ERASMUS-opiskelijoiden määrä on kasvanut jatkuvasti 1980-lopusta alkaen.  Muutamana 
viime vuonna kasvu on ollut erityisen nopeaa, vaikka otetaan huomioon Euroopan unionin 
uusien jäsenvaltioiden tuoma lisäys opiskelijoiden määrään. ERASMUS-ohjelmaan 
osallistuvien opiskelijoiden kokonaismäärä vaihtelee 0,1 ja 1,5 prosentin välillä kaikista 
kirjoilla olevista opiskelijoista. Poikkeuksena on Luxemburg, jossa osallistumisaste on yli 
kuusi prosenttia. Osallistuminen on usein alhaisinta uusissa jäsenvaltioissa, mutta myös 
osallistujamäärien kasvu on nopeinta näissä valtioissa. Näin ollen kokonaisosuudet ovat 
tasoittumassa. Joissakin vanhemmissa jäsenvaltioissa ERASMUS-ohjelmaan osallistumisen 
kasvu on pysähtynyt tai jopa kääntynyt laskuun. 
 
Opiskelijoiden syyt osallistua ohjelmaan liittyvät enimmäkseen henkilökohtaiseen 
kehitykseen: mahdollisuuteen asua ulkomailla, tavata uusia ihmisiä tai hankkia "pehmeitä 
taitoja", mutta myös parantaa vieraan kielen taitoa.  Vaikka tulevalle uralle ennakoidut 
hyödyt ovat tärkeä tekijä useimmille opiskelijoista, ne ovat yksittäisistä päätavoitteista 
vähemmän tärkeitä. 
 
ERASMUS-opiskelijat ovat usein korkeammista sosioekonomisista ryhmistä. Lisäksi 
havaittiin, että useimmissa maissa ERASMUS-opiskelijoita tulee suhteessa enemmän 
perinteisistä 'akateemisista' yliopistoista sekä pääkaupunkialueilta ja muista kaupungeista 
kuin vaihtoehtoisista korkeakouluista. ERASMUS-osallistumisaste on korkein kaupallisilla 
sekä yhteiskuntatieteellisillä aloilla ja matalin luonnontieteiden alalla. ERASMUS-opiskelijat 
ovat tavallisesti keskiverto-opiskelijoita nuorempia. 

Taloudellisia esteitä koskevat tärkeimmät havainnot 

Taloudelliset rajoitteet ovat tärkein yksittäinen tekijä, joka vähentää ERASMUS-ohjelmaan 
osallistumista. 57 prosenttia opiskelijoista, jotka eivät ole osallistuneet ERASMUS-
ohjelmaan, toteaa ulkomailla opiskelemisen olevan liian kallista. 29 prosenttia ERASMUS-
ohjelmaan osallistumista harkitsevista opiskelijoista jättää osallistumatta, koska myönnetty 
apuraha ei kata aiheutuvia kuluja. 
 
Tapa, jolla opiskelijat kokevat taloudelliset esteet, vaihtelee merkittävästi eri maiden välillä. 
Useimmiten niillä on todella suuri vaikutus opiskelijoihin. Joissakin maissa, kuten Suomessa 
ja Ruotsissa, taloudelliset seikat eivät kuitenkaan ole tärkein osallistumiseen vaikuttava 
tekijä. Taloudelliset rajoitteet ovat joka tapauksessa kaikissa maissa yksi kolmesta 
tärkeimmästä liikkuvuuteen vaikuttavasta tekijästä. 
 
Koetut esteet eivät kuitenkaan vaikuta madaltavan kansallista osallistumisastetta tai 
nostavan korkeamman tulotason perheistä tulevien opiskelijoiden osuutta liikkuvista 
opiskelijoista. Opiskelijoita ei rajoita ainoastaan rahoituksen saaminen, vaan puntarissa 
ovat myös ennakoidut kulut ja hyödyt: opiskelijat panostavat enemmän omia varojaan 
ERASMUS-kokemukseen, kun he odottavat suoria työmarkkinaetuja. Ulkomaisen 
korkeakoulukokemuksen arvo on korkeampi työmarkkinoilla, joilla harvemmilla 
valmistuneista on sellaisia kokemuksia. Samalla kun ulkomailla opiskelevien määrä kasvaa, 
sen suhteellinen työmarkkinahyöty vähenee. Viime vuosina henkilökohtainen taloudellinen 
etu, joka ERASMUS-ohjelmaan osallistumisella on saavutettavissa työmarkkinoilla, on 
vähentynyt.  Sen seurauksena erityisesti sellaisissa maissa, joissa ulkomailla opiskelu on 
todella yleistä, ERASMUS-ohjelmaa ei nähdä järkevänä sijoituksena tulevaisuuden uraan, 
vaan enemmänkin ylellisyytenä, jota vähävaraisten opiskelijoiden on parempi välttää. 
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ERASMUS-opiskelijat ovat usein korkeammista sosioekonomisista ryhmistä. Tämä näkyy 
etenkin Euroopan rikkaammissa maissa ja heijastelee todennäköisesti maakohtaisia eroja 
tavassa, jolla ERASMUS-ohjelman koetaan tarjoavan joko 'kulutusetuja' tai 
'investointietuja', riippuen sen ennakoiduista taloudellisista eduista opiskelijoille 
tulevaisuudessa. 
 
Alempien sosioekonomisten ryhmien osallistumista ERASMUS-ohjelmaan ei näin ollen 
rajoita ainoastaan suoran rahoituksen, kuten opiskelijalainojen tai perheen tuen saatavuus. 
Tärkeämpi tekijä on suhtautuminen lisäkustannuksiin, joita opiskelujaksoon ulkomailla 
yhdistetään. 
 
Vastaavasti opiskelijoiden intoon osallistua ERASMUS-ohjelmaan ei vaikuta ainoastaan 
apurahan bruttotaso, vaan suoraan myös käytännön asiat, jotka liittyvät vieraassa 
ympäristössä suoritettavan opintojakson rahoittamiseen. Tällaisia ovat muun muassa 
epävarmuus kertyvistä kustannuksista, maksettavan ERASMUS-apurahan lopullinen määrä 
sekä epävarmuus siitä, miten apurahan maksuaikataulu ja kustannukset sopivat yhteen. 
 
Lisäksi tehtiin seuraavanlaisia muita havaintoja:  

 Tapa, jolla tutkimukseen osallistuneet opiskelijat kokevat taloudelliset esteet 
vaihtelee merkittävästi eri maiden välillä. Viidessä maassa seitsemästä se on 
tärkein este, jonka opiskelijat kokevat ulkomailla opiskelulle, kun taas kahdessa 
maassa taloudelliset esteet ovat yksi kolmesta tärkeimmästä tekijästä. 

 On vaikeaa arvioida luotettavasti niiden opiskelijoiden määrää, joiden ulkomailla 
opiskelun estävät taloudelliset rajoitukset. Tällaisten potentiaalisten osallistujien 
määrän arvioidaan kuitenkin olevan 980 000 ja 1,5 miljoonan välillä. 
Taloudelliset rajoitteet eivät kuitenkaan ole ainoita liikkuvuuden esteitä ja vaikka 
taloudelliset kysymykset ratkaistaisiin täysin, huomattava osa näistä 
opiskelijoista ei todennäköisesti opiskelisi ulkomailla henkilökohtaisten ja 
perhesuhteiden vuoksi. 

 Opintosuoritusten tunnustaminen on myös tärkeä huolenaihe lähes kaikissa 
maissa. Keskimäärin 34 prosenttia opiskelijoista myönsi, että opintosuoritusten 
tunnustamiseen liittyvät pelot vaikuttivat heidän päätökseensä osallistua 
ERASMUS-ohjelmaan. Joissakin maissa luku oli 60 prosenttia. Useissa maissa 
tämä liittyi pelkoon, että ongelmat opintosuoritusten tunnustamisessa 
viivästyttävät valmistumista, jonka seurauksena kerääntyneistä 
opiskelijalainoista, lukukausimaksuista ja/tai viivästyneistä ansioista koituu 
lisäkustannuksia. 

 Apurahojen, lainojen ja muun tyyppisten tukien suhteellinen osuus ja varsinaisen 
tuen määrä eroavat toisistaan huomattavasti eri opintotukijärjestelmissä 
Euroopassa. Vaikuttaa siltä, että paikoissa joissa opiskelijoilla on riippumaton 
tulonlähde (yleiset apurahat), taloudelliset esteet, joita he kokevat ERASMUS-
ohjelmaan osallistumiselle, ovat vähäisempiä. Yhteyttä tarvepohjaisten 
kansallisten tukijärjestelmien ja ERASMUS-opiskelijoiden sosioekonomisen 
jakauman välillä ei havaittu. 

 Opiskelijoiden liikkuvuuteen suunnattujen varojen saatavuus vaihtelee 
merkittävästi eri maiden välillä, mutta se vaikuttaisi olevan myönteisesti 
yhteydessä ERASMUS-ohjelmaan osallistumiseen. On kuitenkin epäselvää, 
kannustaako lisärahoitus osallistumiseen, vai osoittaako rahoitus, että 
kansainvälistyminen on tärkeä osa kansallista korkeakoulutusta. Kun 
kansainvälistyminen nähdään tärkeänä osana yliopistojen toimintaa, 
opiskelijoiden "paine" liikkuvuuteen saattaa olla suurempi. 
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Muita mahdollisia esteitä koskevat tärkeimmät havainnot 

Taloudelliset esteet eivät ole ainoa tärkeä tekijä, joka vaikuttaa ERASMUS-ohjelmaan 
osallistumiseen. Muut mahdolliset esteet kohdistuvat neljään aihekokonaisuuteen: 
ERASMUS-ohjelman ehtoihin, korkeakoulujärjestelmien yhteensopivuuteen, tiedon 
puutteeseen sekä henkilökohtaisiin tekijöihin. 
 
Opiskelijoita vaikutti kiinnostavan kovasti mahdollisuus opiskella ulkomailla. Vain 
24 prosenttia opiskelijoista, jotka eivät ole osallistuneet ERASMUS-ohjelmaan, ilmoitti, että 
he eivät olleet kiinnostuneet opiskelusta ulkomailla.  Opiskelijoita kuitenkin huolestutti 
ohjelmissa kolme tekijää: opintosuoritusten tunnustamiskysymykset, vieraan kielen taito 
sekä liikkuvuutta rajoittavat henkilökohtaiset suhteet. 
 
Erityisesti havaittiin seuraavaa:  

 Muiden kuin taloudellisten esteiden merkitys vaihtelee suuresti kansallisesti. 

 Opiskelijoiden mukaan opintosuoritusten tunnustaminen on yksi tärkeimmistä 
tekijöistä, joka kannustaisi heitä osallistumaan vaihto-ohjelmaan (66 prosenttia 
oli tätä mieltä). 62 prosenttia opiskelijoista ehdotti korkeampaa ERASMUS-
apurahaa ja 62 prosenttia haluaisi valita vastaanottavaksi yliopistoksi jonkun 
muun kuin ohjelmaan liitetyn korkeakoulun.  

 41 prosenttia opiskelijoista ilmoitti, että ulkomailla opiskelua hidastaa ainakin 
osittain heidän rajallinen vieraan kielen taitonsa. Osuus vaihteli 34 ja 62 prosentin 
välillä eri maissa. 

 Opiskelijoista, jotka eivät olleet osallistuneet ERASMUS-ohjelmaan, lähes puolet 
(46 prosenttia) kuvasi laajempaa liikkuvuutta rajoittavat henkilökohtaiset 
suhteet ja perhesyyt (hyvin) tärkeäksi esteeksi. Osuus vaihteli 36 ja 
58 prosentin välillä eri maissa. Este oli merkittävämpi niille, jotka eivät olleet 
vakavissaan harkinneet ERASMUS-ohjelmaan osallistumista, kun taas ERASMUS-
opiskelijat ja opiskelijat, jotka olivat harkinneet ERASMUS-ohjelmaan 
osallistumista, kokivat esteen melko vähäisenä. 

 Suhteellisen harva opiskelija piti kovaa kilpailua apurahoista esteenä. Samaan 
aikaan 6 prosenttia (3 prosentista 13 prosenttiin eri maissa) opiskelijoista 
ilmoitti, että he eivät osallistuneet ERASMUS-ohjelmaan, koska heidän 
apurahahakemuksensa oli hylätty, mikä kertoo selvästä tarpeesta lisätä 
apurahojen määrää. 

 Tiedon saaminen ohjelmasta on yhä ongelma joillekin opiskelijoille. 53 prosenttia 
vastaajista ilmoitti, että lisätieto olisi saanut heidät osallistumaan. Sitä vastoin 
vain 16 prosenttia osallistuneista opiskelijoista kertoi, että heillä oli ollut 
ongelmia ohjelmaa koskevan tiedon määrässä. 

 Noin 35 prosenttia ERASMUS-opiskelijoista piti hallinnollista taakkaa 
huomattavana haittana, mutta samanaikaisesti ainoastaan 16 prosenttia 
opiskelijoista katsoi hallinnollisten vaatimusten olevan (hyvin) tärkeä vaikuttava 
tekijä heidän osallistumattomuuteensa.  

 ERASMUS-ohjelman julkisuuskuva vaikuttaa olevan enemmänkin 'sosiaalinen' 
kuin 'akateeminen'. Vaikka se saattaa vedota tiettyihin opiskelijaryhmiin, 
ERASMUS-ohjelma voi vaikuttaa vähemmän kiinnostavalta niistä opiskelijoista, 
joita kiinnostaa intensiivisempi akateeminen kokemus. 

 Keskimäärin kolmannesta opiskelijoista huoletti vastaanottavien korkeakoulujen 
rajallinen valikoima. Joissakin maissa aihe oli kuitenkin yksi päällimmäisistä 
huolenaiheista ja yhteensä 61 prosenttia opiskelijoista oli sitä mieltä, että 
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suurempi valikoima vastaanottavia korkeakouluja motivoisi heitä osallistumaan 
ohjelmaan. 

 Lähes kolmannes ERASMUS-opiskelijoista koki vaikeuksia, jotka johtuivat 
ulkomaista koulutusjärjestelmää koskevasta epävarmuudesta (34 prosenttia) 
sekä kotona ja ulkomailla opiskeltujen oppiaineiden yhtenäisyyden tai 
jatkuvuuden puutteesta (33 prosenttia).  Huoli koulutuksen tasosta ulkomailla oli 
jonkun verran pienempi (23 prosenttia). 

 Jotkut asiat näyttävät olevan opiskelijoista suhteellisen vähäpätöisiä: harva piti 
opiskeluohjelmaa liian pitkänä (3–11 prosenttia) tai liian lyhyenä (8–
26 prosenttia). Työsitoumukset kotimaassa olivat merkityksettömin este ja 
englanninkielisten opiskeluohjelmien puute ulkomailla sekä opiskelijapalveluita 
koskevan tuen puute olivat vähäisiä ongelmia. 

 Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat kokivat useimmat esteistä 
suurempina kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajat, mutta esteiden 
suhteellinen merkitys pysyi samana. 

Suositukset 

Tutkimuksessa annetaan havaintojen perusteella seuraavat pääsuositukset. 

A. Taloudellisia tekijöitä koskevat suositukset 
 ERASMUS-ohjelma on menestyksekäs ja tutkimuksessa havaittiin, että 

huomattavaan kysyntään ei ole pystytty täysin vastaamaan. Uusia ERASMUS-
apurahoja siis todella tarvitaan. 

 Tärkeimmissä ERASMUS-ohjelmaan osallistumisen esteissä on huomattavia 
kansallisia eroja. Menettelytapoja koskevat suositukset on tärkeää kohdistaa 
maakohtaisiin tilanteisiin ja etsiä maakohtaisia ratkaisuja paikallisiin ongelmiin.  
Tämän tutkimuksen (etenkin kirjallisen aineiston tutkimisen) perusteella vaikuttaa 
siltä, että ERASMUS-ohjelman osallistumisasteesta on suhteellisen vähän 
kansallisen tason tutkimuksia.  Niiden avulla voitaisiin kuitenkin saada tärkeitä 
vinkkejä paikallisten välineiden kehittämiseen (esimerkkinä vaikkapa kansalliset 
toimijat ja instituutiot, joiden kohderyhmänä ovat erityisesti vähiten osallistuvat 
opiskelijat). 

 Tällä hetkellä käytössä olevista menetelmistä aiheutuva erityisongelma on, että 
"menestyksekkäät" maat (toisin sanoen maat, joissa on korkea osallistumistaso) 
kärsivät menestyksestään kiinteiden ERASMUS-budjettien takia. Näiden maiden 
vaihtoehtoina on (a) tuottaa pettymys monille opiskelijoille, (b) vähentää 
apurahan määrää opiskelijaa kohden, tai (c) ohjata kansallista lisärahoitusta 
ohjelmalle. Euroopan tason toimenpiteitä suositellaan, jotta menestyksestä 
rankaiseminen voidaan välttää. Asiaan voitaisiin puuttua lisäämällä rahoitusta 
korkean osallistumistason maille tai niille maille, joissa kysyntä ylittää 
merkittävästi apurahojen määrän. Vaihtoehtoinen menettelytapa olisi perustaa 
ERASMUS-vararahasto, jonne voitaisiin vaatia takaisin rahoitusta maista, jotka 
eivät ole käyttäneet koko budjettiaan ja jonka avulla voitaisiin uudelleenohjata 
varat maille, jotka ovat ylittäneet opiskelijakiintiönsä.  

 Opiskelijoilta on mahdotonta vaatia suurempaa panostusta. ERASMUS-ohjelmaan 
osallistumisen taloudelliset hyödyt ovat olleet laskussa samanaikaisesti kun 
korkeakoulutuksesta koituvat henkilökohtaiset kustannukset (lukukausimaksut, 
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riippuvuus opintolainasta) ovat nousseet.  Koska ulkomailla opiskelun hyödyt 
ovat laskussa ja koska ERASMUS-apuraha ei ole yhteydessä todellisiin 
kustannuksiin, joita opiskelujaksosta ulkomailla kertyy, opiskelijat ovat 
haluttomia käyttämään omia varojaan ohjelmaan, jonka kulut eivät ole tiedossa 
ja jotka ovat huonosti määriteltyjä, jonka työmarkkinaedut eivät ole 
huomattavia ja jossa suoritettujen opintojen tunnustamisessa on usein 
ongelmia. 

 ERASMUS-opiskelijat ovat paikantaneet joitakin ulkomailla opiskelusta saatavia 
pitkän aikavälin hyötyjä, muun muassa siirrettävät taidot, kielitaidon oppiminen 
sekä asenteiden kehitys. Nämä voivat muuttaa opiskelijoiden näkemystä 
ohjelman kustannuksista ja eduista, sekä lisätä halua opiskella tai tehdä töitä 
ulkomailla edellä mainittujen hyötyjen saavuttamiseksi. ERASMUS-ohjelmaa 
edistettäessä näihin pitkän aikavälin hyötyihin pitäisi kiinnittää enemmän 
huomiota. 

 Yksittäisten opiskelijoiden suorien panostusten käyttö ERASMUS-ohjelmaan ei 
ole mahdollista; sen sijaan ERASMUS-harjoitteluohjelmaan osallistuvien 
vastaanottavien yritysten ja muiden toimijoiden lisäpanostukseen voitaisiin 
kannustaa. Harjoittelupaikkojen lisääminen ERASMUS-ohjelmassa on täysin 
mahdollista, jos otetaan huomioon siitä koituvat edut opiskelijoille (joistakin 
hallinnollisista seikoista huolimatta) ja osallistuville yrityksille. 

 Aiemmissa tutkimuksissa on painotettu, että sosioekonominen tausta ei ole 
tärkein este, joka vaikuttaa ERASMUS-ohjelmaan osallistumiseen, vaikka sillä 
onkin jotain merkitystä. Menettelytapojen tehokkuutta harkittaessa 
epäedullisista taustoista tulevien opiskelijoiden tarpeet on parasta käsitellä 
kansallisella tasolla (kansalliset opintotukijärjestelmät), mahdollisesti yksittäisten 
korkeakoululaitosten resurssien avulla. Monissa opintotukijärjestelmissä on jo 
menettelytapoja epäedullisista taustoista tulevia opiskelijoita varten. Näin ollen 
on huolehdittava siitä, että ERASMUS-tason menettelytavat eivät kaksinkertaista 
byrokratiaa ja lisää vaikeaselkoisuutta. 

 Osallistumisasteessa on paikkakohtaisia eroja: vähemmän kehittyneillä alueilla 
ja maaseudulla osallistuminen on tavallisesti vähäisempää kuin 
suurkaupunkialueilla tai pääkaupunkiseudun ympäristössä.  Näin on erityisesti 
vähemmän suosituilla alueilla, joilla ei ole isoja tutkimusyliopistoja, vaan pieniä, 
erikoistuneita laitoksia, korkeakouluja ja ammattikorkeakouluja. Euroopan 
unionin rakennerahastojen varojen käyttöön on selkeästi mahdollisuuksia, jotta 
ohjelmaan osallistumista näillä alueilla voidaan lisätä. Eriarvoisuuden 
toimintaperiaatteet eivät kuitenkaan ole täysin selviä ja tarvitaankin lisää 
perusteellista tutkimusta näistä ongelmista ja eriarvoisuudesta, ennen kuin 
poliittisia ratkaisuja tehdään. 

 Tässä tutkimuksessa selvisi joitakin taloudellisia tai hallinnollisia esteitä, jotka 
koskevat erityisesti maksumenettelyjä. Etukäteismaksut ovat perusteltuja, kun 
otetaan huomioon ongelmat, joita jälkikäteen tapahtuvista maksuista voi 
aiheutua, ja niin ikään apurahojen tasoihin kaivataan selkeyttä. Ulkomailla 
opiskelun kustannusten todellisesta määrästä verrattuna saatavilla oleviin tukiin 
tulisi tiedottaa paremmin.  

 Yhteisrahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen maiden ja oppilaitosten sisällä on 
yksi erityisalue. Opiskelijat antoivat ymmärtää, että tieto aiheesta oli 
puutteellista tai vaikeaselkoista. Sama perustelu pätee myös 
kansallisten/institutionaalisten/muiden apurahojen ja lainojen siirrettävyyteen. 
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Yhteisrahoitus voisi auttaa ERASMUS-ohjelmaan osallistumisen taloudellisten 
esteiden ylittämisessä, mutta kaikki opiskelijat eivät näytä olevan tietoisia näistä 
mahdollisuuksista. 

 Opintosuoritusten tunnustaminen ja siirtäminen ovat edelleen huomattava 
ongelma, ja ne ovatkin este, joka koetaan yleisesti tärkeimpänä heti 
taloudellisten ongelmien jälkeen. Tekijät ovat selvästi yhteydessä toisiinsa, kun 
otetaan huomioon, että tunnustamisongelmat saattavat johtaa opiskelujen 
pitkittymiseen, josta seuraa lisäkustannuksia. Bolognan prosessissa ei ole 
välttämättä vielä käsitelty tarpeeksi ongelmia, joita kohtaavat sekä yksittäiset 
ulkomailla opiskelevat opiskelijat opintosuoritustensa tunnustamisessa että 
hallintohenkilökunta, jonka on päätettävä omien opiskelijoidensa muualla 
suorittamien opintojen tunnustamisesta. 

 Osallistumista voitaisiin lisätä myös käyttämällä ERASMUS-apurahoja yhteis- tai 
kaksoistutkinto-ohjelmiin, jotka vastaavat suoraan tunnustamisongelmiin ja 
joihin kuuluu pakollinen opiskelujakso ulkomailla. Ohjelmien etuna on opettajien 
liikkuvuuden lisääminen sekä väärinymmärrysten ja tietämättömyyden 
vähentäminen opetuksessa, mikä vuorostaan auttaa parantamaan opiskelijoiden 
liikkuvuutta. 

B. Muita tekijöitä koskevat suositukset 
 Tutkimuksen perusteella ERASMUS-apurahojen turvin ulkomailla tehtävän 

opiskelujakson keskimääräisessä kestossa (kuusi kuukautta) ei ole merkittäviä 
ongelmia. Toisentyyppisille liikkuvuusvaihtoehdoille on kuitenkin tilaa. Kaivataan 
etenkin lyhyitä intensiiviohjelmia (1–3 viikkoa), joihin osallistuu opiskelijoita ja 
opettajia useista maista ja opintolaitoksista, ja jotka on suunnattu niille, jotka 
eivät (vielä) ole vakuuttuneita pidemmän opintojakson eduista. 

 ERASMUS-ohjelmaa voitaisiin myös laajentaa koskemaan pidempiä 
opiskelujaksoja ulkomailla. Kokonaismäärärahojen takia se tarkoittaisi kuitenkin 
sitä, että kokonaisosallistuminen vähenisi, kun ohjelmaan otettaisiin vähemmän 
opiskelijoita pidemmäksi ajaksi. 

 ERASMUS-harjoitteluohjelmaa pidettiin onnistuneena ja sen mainostamista 
harjoitteluohjelman opiskelijoille ja työntekijöille voidaan lisätä. Näin 
kokonaisosallistuminen kasvaisi etenkin ammattikorkeakouluissa, joissa 
harjoittelut kuuluvat usein opintosuunnitelmaan. 

 Tutkimuksessa selvisi, että joitakin liikkuvuuden ongelmia voitaisiin ratkaista 
korkeakoulujärjestelmän ulkopuolella. Havaittiin esimerkiksi, että opiskelijat, 
jotka kuulivat ulkomailla opiskelun vaihtoehdoista opiskelun alkuvaiheessa, 
olivat innokkaampia osallistumaan liikkuvuusohjelmiin. Ulkomailla opiskelusta ja 
sen laajemmista hyödyistä, kuten siirrettävistä taidoista ja kielitaidosta, 
voitaisiinkin tiedottaa myös toisen asteen koulutuksen loppuvaiheissa.  

 ERASMUS-ohjelmaa pidetään kokonaisuudessaan onnistuneena, vaikkakin 
havaittu menestyksen taso vaihtelee maiden ja asianosaisten välillä. Ohjelman 
julkisuuskuvan parantamiseen on kaksi vaihtoehtoa. Toinen lähestymistapa olisi 
varmistaa, että kuva ERASMUS-ohjelmasta pysyy kaikille asianosaisille 
yhdenmukaisena, esimerkiksi kehittämällä Euroopan laajuinen tietokanta, joka 
sisältää tietoa niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja institutionaalisella 
tasollakin. Lisäksi voitaisiin kehittää yhteisiä "johdatus ERASMUS-ohjelmaan" -
kursseja opiskelijoille, jotka lähtevät tai aikovat lähteä vaihtoon. Toinen 
lähestymistapa olisi hyväksyä, että ohjelman julkisuuskuvassa on vaihtelua, ja 
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hyödyntää osallistujien ja entisten opiskelijoiden kokemuksia, kun edistetään 
ohjelmaa, painotetaan kokemusten jakamista, käytännön tietoa, mitä kannattaa 
ja ei kannata tehdä, kaveri- tai mentorijärjestelmiä, parannetaan vierailevien 
opiskelijoiden sopeuttamista sekä vahvistetaan ja ammattimaistetaan 
opiskelijoiden elimiä, kuten ERASMUS Student Network -verkostoa. 
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