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Usein kysytyt kysymykset
Mitä kansainvälinen toiminta ammatillisessa koulutuksessa on?
”Muilla tavoin en luultavasti olisi muualta saanut samanlaista hyötyä irti kuin kv-vaihtojaksosta. Opin
kieltä ja kulttuuria. Itsevarmuus, avoimuus ja rohkeus kasvoi, ja kokemuksena ehdottomasti yksi
parhaista, mitä opintovuosieni aikana koin.”
- Erasmus+ vaihdossa ollut Luksian opiskelija

Tyypillisesti opiskelija lähtee ulkomaille suorittamaan 1-4 kuukauden pituista vaihtojaksoa
osana tutkintoaan. Useimmiten opiskelija sijoittuu paikalliseen oman alan yritykseen, mutta
joillakin aloilla on mahdollista myös opiskella oppilaitoksessa. Toisaalta kansainvälisenä oppimisympäristönä voi toimia myös monikulttuurinen työsali tai yhteistyöalusta verkossa. Lisäksi opiskelija voi ryhtyä kv-tuutoriksi ja tukea Suomeen tulevia vaihto-opiskelijoita.
Miksi kansainvälisyyttä tarvitaan?
Kielitaidon lisäksi kulttuurienvälinen osaaminen, kuten taito ja rohkeus toimia vuorovaikutuksessa ja ymmärtää erilaisia kulttuureja, arvoja ja toimintatapoja kuuluu ammatilliseen osaamiseen kaikilla opintoaloilla. Niin työpaikoilla kuin muussakin elämässä tarvitaan kansainvälistä osaamista: vastuullisuutta, innostusta uuden oppimiseen, kykyä tulla
toimeen erilaisten ihmisten kanssa, joustavuutta, ongelmanratkaisukykyä, empatiaa ja
stressinhallintakykyä.
Mitä pitää tehdä ennen kansainvälistä vaihtojaksoa?
Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tulee täyttää hakemuslomake kv-jaksolle
Wilmassa vähintään puoli vuotta ennen suunniteltua vaihtoa. Edellytyksiä hakemuksen
hyväksynnälle ovat opiskelijan motivaatio ja asenne, opintojen asiallinen eteneminen ja
riittävä kielitaito. Suositeltavaa olisi olla yli 18-vuotias ulkomaanjakson alkaessa. Ennen
lähtöä opiskelijalla täytyy olla tehtynä kv-jaksolle valmentava opintojakso, joka kuuluu
YTO-valinnaisiin ja suoritetaan Moodle-kurssina sekä yhdellä pakollisella lähipäivällä.
Millaisia vaihtopaikkoja ulkomailla on?
Luksialla on olemassa olevia yhteistyökumppaneita – joko oppilaitoksia
tai muita organisaatioita – mm. Espanjassa, Saksassa, Hollannissa,
Ruotsissa, Norjassa ja Virossa, ja rajatusti EU:n ulkopuolella. Kumppani
hakee sopivaa paikkaa opiskelijan tekemän englanninkielisen CV:n ja
hakukirjeen perusteella. Opiskelijan on mahdollista hakea työpaikkaa
myös itsenäisesti omien kontaktien kautta.
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Mistä rahoitus kv-jaksolle?
EU-maihin lähtevät opiskelijat voivat saada liikkuvuusapurahan Euroopan unionin Erasmus+ hankkeesta. Apuraha vaihtelee 800-3000 euron
välillä riippuen jakson kestosta ja kohdemaasta.
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Luksian uudessa Erasmus+ hankkeessa vähävarainen opiskelija voi hakea myös lisätukea
(max. 200 euroa) kattamaan kuluja, joita syntyy esim. passin tai matkalaukun hankkimisesta,
kohdemaan kalliista asumiskuluista tai Suomessa koituvista kuluista vaihtojakson aikana.
Tarkemmat tiedot lisätuen hakemisesta kv-koordinaattorilta.
Euroopan ulkopuolelle Luksian opiskelijoilla on mahdollista saada tukea vaihtojaksolle mm.
Venäjälle, Kiinaan, Tansaniaan, Nepaliin tai Kanadaan.
Opiskelija saa Kelan opintotukea myös ulkomaanjakson aikana. Lisärahoitusta kannattaa hakea mm. erilaisista paikkakunta- tai ammattialakohtaisista säätiöistä.
Kuka on vastuussa ulkomaanjakson aikana?
”Koko vaihto hoidettiin sujuvasti ja asiallisesti, huolella ja asiantuntevuudella. Minua kuunneltiin ja
rohkaistiin ja tuettiin. Ei sanallakaan mitään valittamista. Kokemus koko prosessista oli huippu.
Opettajat joustivat ja pohtivat vaihtoehtoja opintojen sumplimisesta omaksi parhaakseni.”
- Erasmus+ vaihdossa ollut Luksian opiskelija

Ammattiopettaja on vastuussa työpaikalla järjestettävän koulutuksen ammatillisesta ohjauksesta jakson aikana esimerkiksi sähköpostin, Skypen, puhelimen tai sosiaalisen median välityksellä.
Opiskelija on vastuussa omasta valmentautumisestaan sekä käytöksestään ulkomailla.
Joustavuus sekä myönteinen, rohkea asenne ovat valttia!
Kv-koordinaattori on vastuussa vaihtoon liittyvistä käytännön järjestelyistä kuten apurahojen sopimuksista ja raportoinnista, yhteydenpidosta kansainvälisiin kumppaneihin
sekä mahdollisten kriisitilanteiden hallinnasta.
Miten Luksian kansainvälisestä toiminnasta saa lisätietoa?
Perustiedot löytyvät Luksian verkkosivuilta: www.luksia.fi/kv. Kannattaa myös seurata
Luksian ja/tai Luksian kv-toiminnan Instagram-tilejä: @luksiafi ja @luksia_international.
Opiskelijoille järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa kv-toiminnan infotilaisuuksia
Luksian eri toimipisteissä. Lisäksi hakuajoista tiedotetaan mm. opettajien, Wilman ja sosiaalisen median kautta.
Luksian kansainvälisen toiminnan kehittämisestä vastaa kv-koordinaattori.

Kysymyksiä tai ehdotuksia?
Ole yhteydessä:
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Riikka Suhonen
kansainvälisyyskoordinaattori
international@luksia.fi, p. 044 335 6944
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