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Kv-valmennuksen muistilista   11.12.2020/RS  

 

Ennen valintaa: 

□ Osallistu kv-infoon 

□ Suunnittele työssäoppiminen yhdessä ryhmänohjaajan tai ohjaavan opettajan  

kanssa: tavoitteet, sisältö, ajankohta, kohdemaa(t) 

□ Hae kv-vaihtojaksolle: hakulomakkeella ja Europass-muotoinen CV liitteenä 

(www.europass.fi)  

□ Tee suunnitelma jakson rahoitukselle ja sisällölle 

 

 

Ennen vaihtojaksoa: 

□ Suorita Luksian kv-valmennuskurssi ”Valmennus kansainväliseen  

työelämään”: yksi lähipäivä + itsenäiset tehtävät Moodlessa, ilmoittautuminen 

Wilmassa tai katjusa.merisaari@luksia.fi. Kurssilla tehdään mm.   

- Englanninkielinen CV 

- Hakukirje (Motivation letter) 

- Esittely itsestä, Luksiasta ja Suomesta englanniksi tai kohdemaan kielellä 

 

□ Kohdemaan kieli- ja kulttuurivalmennus (Euroopan ulkopuolisiin vaihtoihin) 

□ Koulutussopimus englanniksi (training/learning agreement) 

□ Koulun vakuutuskortti (kv-koordinaattorilta, palautettava matkan jälkeen) 

□ Oman matkatavaravakuutuksen hankkiminen (ei kuulu Luksian  

matkavakuutukseen) 

□ Rokotukset ja terveysasiat, tarkistus terveydenhoitajan luona viimeistään 2kk 

ennen lähtöä 

□ Opintotukiasiat (Kela); kv-koordinaattorilta todistus, että ulkomaan vaihto on 

osa opintoja 

□ Eurooppalainen sairaanhoitokortti (Kela) 

□ Passi, kuvallinen henkilökortti, mahdollinen viisumi ja kopiot näistä mukaan 

□ Matkaliput 

□ Asuminen kohdemaassa ja Suomessa 

□ Ateriakorvaus, sovi opintoalan kanssa 

□ Tärkeiden yhteystietojen tallentaminen paperille ja puhelimeen 

□ Matkustusilmoitus ulkoministeriöön: www.matkustusilmoitus.fi   

□ Työvaatteet (jos sovittu) 

□ Pankkiasiat (pankkikortti, joka toimii ulkomailla, valuutan vaihto) 

□ Tuliaiset, esitteet, Luksian ja Suomen esittelymateriaali 

□ Rikosrekisteriote englanniksi (jos vaaditaan) 
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Erasmus+ tuella liikkujilla myös: 

□ Apurahasopimus  

□ OLS-kielitesti verkossa ennen lähtöä ja vaihdon jälkeen uudestaan 

- linkki testiin tulee sähköpostilla  

 

Jakson aikana: 

□ Huolehdi siitä, että tulet perehdytettyä työpaikkaan 

□ Koulutussopimuksen ja arvioinnin läpikäyminen jakson alussa  

□ Ohjaavan opettajan kanssa sovittu raportointi, esim. oppimispäiväkirja 

□ Tee jakson aikana jo raporttia, kirjoita blogia tai lähetä kuvia ja terveisiä Luksian  

some-kanaviin (Facebook ja Instagram) 

□ Jos sairastut jakson aikana, ilmoita heti työpaikalle sekä tarvittaessa myös  

Suomeen omalle ohjaajallesi/kv-koordinaattorille. Ota eurooppalainen  

sairaanhoitokortti sekä Luksian vakuutuskortti lääkäriin mukaan. Jos joudut 

maksamaan itse kuluja hoidosta tai lääkkeistä, säilytä kuitit ja ota niistä kuva 

puhelimeesi.  

□ Näyttö tai muu mahdollinen arviointi: suomalainen opettaja voi osallistua etänä,  

esim. Skypen välityksellä 

□ Mahdollinen muu todistus työnantajalta 

□ Jakson lopussa Europass Mobility-liikkuvuustodistuksen täyttö tai muun 

todistuksen täyttö + allekirjoitukset työnantajalta, kv-koordinaattori lähettää 

pohjan 

  

 

Kotiin palattua: 

□ Vapaamuotoinen matkaraportti (ks. ohjeistus), opettajalle ja kv-koordinaattorille 

□ Europass Mobility -liikkuvuustodistuksen tai muun todistuksen kopio kv- 

koordinaattorille 

□ Muu mahdollisesti sovittu raportointi 

□ Palauta vakuutuskortti kv-koordinaattorille 

□ Jaa kokemuksiasi (esim. kv-infot, luokalle kertominen) 

□ Lähetä kiitosviesti työssäoppimispaikkaan ja/tai kohdemaan yhteyshenkilölle

  

 

 

Erasmus+ tuella liikkujilla paluun jälkeen myös: 

□ EU Survey -raportti, linkki tulee sähköpostiin 

□ OLS-kielitesti verkossa, linkki tulee sähköpostiin 


