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STUDY ABROAD AND INTERNSHIP PROGRAMS 

 

KIINNOSTUS AASIAAN KASVAA, 
ASIA EXCHANGE TÄYDENTÄÄ TARJONTAA  

 

Suomalaisten opiskelijoiden kiinnostus Aasiaa kohtaan on kasvanut 2000-luvulla tasaisesti, 

samalla kun opiskelijavaihtojen Eurooppa-vetoisuus on ottanut varovaisia taka-askelia.  

Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden johtajan Arja Majakulman mielestä 

voidaan puhua jopa yleisestä trendistä.  

- Muukin kuin Eurooppa kiinnostaa tällä hetkellä. Aasiassa on hyvät mahdollisuudet 

opiskella englanniksi, mutta myös USA ja muut englanninkieliset maat kiinnostavat.  

Vuodesta 2002 nykyisessä tehtävässään työskennellyt Majakulma uskoo kiinnostuksen 

Aasiaa kohtaan säilyvän jatkossakin nykyisellä tasolla, ehkä jopa kasvavan lähivuosina. 

Vuonna 2014 Aasiaan suuntasi 18% suomalaisista vaihto-opiskelijoista CIMOn tilastojen 

mukaan.  

- Aasian merkitys korostuu kansainvälisessä kaupassa, mutta Aasia ei ole enää vain liiketalouden tai matkailu- 

ja ravitsemisalan asia. Myös sosiaali- ja terveysalalla on kiinnostusta Aasiaan, Majakulma kertoo.  

Laurea lähettää maailmalle vuodessa noin 250 opiskelijaa yli kolme kuukautta kestäviin vaihtoihin, kun taas 

lyhyempiin vaihtoihin lähtee noin 150 opiskelijaa. Eniten lähtijöitä on liiketalouden ja hallinnon aloilta, sosiaali- ja 

terveysalalta sekä matkailu- ja ravitsemisalalta. 

Laurea pyrkii jatkossa helpottamaan vaihtoon lähtemistä entisestään rakenteellisella kehityksellä. 

- Suunnitteilla on rakentaa tutkintojen sisään ”mobility window”-lukukausi, jossa suositellaan vahvasti vaihtoon 

lähtemistä. Se astuu voimaan ensi tammikuusta alkaen aloittaville opiskelijoille.  Tavoitteena on lisätä 

kansainvälisyyttä ja innostusta lähteä vaihtoon, myös Aasiaan, Majakulma kertoo.  

Valtaosa Laurean vaihto-opiskelijoista lähtee edelleen Erasmus-ohjelman kautta Eurooppaan, mutta myös Indonesia, 

Korea, Japani, Vietnam ja Nepal yltävät kohdemaiden kärkikymmenikköön.  

Aasiaan lähdetään tyypillisesti freemover-statuksella, sillä freemovereita (72) on määrällisesti selvästi enemmän kuin 

kahdenvälisten sopimusten kautta lähteviä opiskelijoita (40). Tosin freemovereihin lasketaan myös Aasiassa 

suoritettavat harjoitteluvaihdot.  

Freemoveriksi voi lähteä, mikäli ulkomailla suoritettavat opinnot voidaan hyväksilukea opiskelijan tutkintoon. 

Sisällöllisesti Laurea toivoo opintojen olevan oman alan kannalta merkityksellisiä, tai vaikkapa opiskelijan osaamista 

muutoin tukevia kieli- ja kulttuuriopintoja.  

- Opinnot voivat olla poikkialaisiakin, mutta pyrimme siihen suuntaan, että vaihdossa suoritettaisiin omaa 

ydinosaamista tukevia opintoja, Majakulma kertoo.  

Opintojen hyväksiluku sujuu kotiinpaluun jälkeen vaivattomasti, kunhan opinnot ovat toteutuneet suunnitellusti ja 

”Learning agreement” on hyväksytetty HOPSista vastaavalla henkilöllä.  

Kaikki korkeakoulut eivät tue freemovereita taloudellisesti, mutta Laurea on halunnut panostaa apurahoilla omien 

kumppaniensa lisäksi myös vaihtoehtoisiin liikkumisen väyliin.  

- Freemoverit eivät saa yhtä paljon apurahaa kuin kahdenvälisiin vaihtoihin lähtevät, mutta saavat kuitenkin. 

Vielä ei ole tarvinnut miettiä apurahojen leikkaamista.  
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Pitkä yhteistyö Asia Exchangen kanssa 

Majakulma tuntee Asia Exchangen tarinan lähes ensimetreiltä saakka.  

Siksi hän muistaakin vielä ajat, jolloin valtaosa Asia Exchangen ryhmistä oli suomalaisvoittoisia. Kymmenen vuoden 

aikana Asia Exchange on kuitenkin kasvanut paitsi globaaliksi toimijaksi, myös maailman suurimmaksi Aasia-vaihtoihin 

keskittyväksi yritykseksi.  

Sen Majakulma huomasi viimeistään kaksi vuotta sitten Kiinan Guangzhoussa, jossa hän vieraili Asia Exchangen 

perustajien Harri Suomisen ja Tuomas Kauppisen kanssa.  

- Siellä oli useita eri kansallisuuksia, ja opiskelijoilla erilaisia mahdollisuuksia integroitua paikalliseen 

elämänmenoon. Korkeakoulujen näkökulmasta on tärkeää, että kohteessa pääsee tutustumaan paikallisiin, 

Majakulma korostaa.  

Hän arvostaa myös Asia Exchangen läsnäoloa kohteissa opiskelijoiden orientaatioviikoilla. 

- Se on tosi arvokasta, ja uskon että myös opiskelijat pitävät sitä tärkeänä. Laurealla ei isona korkeakouluna ole 

valitettavasti mahdollisuutta samaan.  Myös Asia Exchangen etukäteisinfo opiskelijoille toimii hyvin, samoin 

hakuprosessi.  

Majakulman mielestä AE toimii oivallisena täydentävänä vaihtoehtona Laurean omille korkeakoulusopimuksille. Siksi 

Laurean kansainvälisten asioiden toimisto on tiedottanut Asia Exchangen palveluista aktiivisesti opiskelijoilleen. 

Laureasta onkin lähtenyt vuosien varrella jo kymmeniä opiskelijoita vaihtoon Asia Exchangen kautta.  

- Aina ei tosin vaadita edes markkinointia korkeakoulun puolelta, sillä puskaradio toimii myös. Opiskelijat 

kertovat hyvistä kokemuksistaan toisilleen, Majakulma muistuttaa.  

 


