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Millaisia kv-palveluja 

Luksia tarjoaa opiskelijoille?

- Kansainvälisten yhteistyökumppanien verkoston

- Erasmus-apurahalla tuettuja vaihtojaksoja

pääasiassa Euroopassa, apua myös matkojen ja 

majoituksen varaamiseen sekä vakuutusturvan

- Rajoitetusti vaihtomahdollisuuksia myös Euroopan 

ulkopuolelle

- Kansainvälisen vaihtojakson kesto yleensä 5-10 

viikkoa. Voi olla jopa 12 kk.



3

Myös kv-tutortoimintaa!



KV-tutoriksi?

• Tutorit tutustuttavat ulkomaalaisia opiskelijoita 
oppilaitokseen ja paikkakuntaan sekä omaan 
opintoalaan

• Voivat järjestää yhteisiä tapahtumia tai retkiä 
vaihtareille

• Kertovat suomalaisesta kulttuurista, käytännön 
asioista, koulunkäynnistä, vapaa-ajan 
viettomahdollisuuksista

• HUOM! Uusi YTO-valinnainen alkaa helmikuussa 
2022: Kv-tutorointi ja vapaaehtoistoiminta 3 osp

• Yhteysopettaja: Marita Antikainen
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Kansainvälisiä hankkeita
•
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Matkailualan opiskelija 

Virossa

Miksi vaihtojaksolle?

Erasmus-video:  
https://www.youtube.com/watch?v=08NxF4KSIQA&fe

ature=youtu.be

Luksian opiskelijat kaikilta aloilta voivat 

hakea opintojen aikana kansainväliselle 

vaihtojaksolle!

Kv-vaihdot mahdollisia jälleen tammikuusta  

2022 alkaen. Voi olla maakohtaisia eroja.

https://www.youtube.com/watch?v=08NxF4KSIQA&feature=youtu.be


Lähtijät aloittain 2019
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Ala Määrä

Matkailuala 12

Kauneusala 6

Hieronta (ammattitutkinto) 5

Sosiaali- ja terveysala 4

Valma 4

Sähkö- ja 

automaatioasennus 3

Turvallisuusala 2

Autoala 2

Artesaani, sisustus 1

Media-ala 1

ICT 1

Hiusala 1

Yhteensä 42



Kohdemaat 2019
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Maa Määrä

Espanja 18

Tansania 6

Portugali 4

Alankomaat 3

Iso-Britannia 2

Norja 2

Kanada 2

Slovenia 2

Viro 1

Venäjä 1

Kreikka 1

Yhteensä 42
+ viikon jaksoilla Pietarissa 

9 opiskelijaa



Saapuvat opiskelijat 2019
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Maa Määrä

Saksa 13

Ranska 13

Irlanti 6

Norja 4

Viro 4

Alankomaat 4

Espanja 4

Yhteensä 48 + 35 japanilaista opiskelijaa 

lyhyellä päivän vierailulla



100% 

Luksiasta vaihdossa olleista 

opiskelijoista suosittelee 

kansainvälistä jaksoa.



Tian vaihtojakso

Fuerteventuralla 2020

21.1.2022

https://www.luksia.fi/opiskelijalle/kansainvaelisyys-

opiskelijoille/kv-blogi/matkailualan-opiskelija-espanjassa-2/

https://www.luksia.fi/opiskelijalle/kansainvaelisyys-opiskelijoille/kv-blogi/matkailualan-opiskelija-espanjassa-2/


Luksiasta vaihdossa 

olleet opiskelijat 

kertovat oppineensa 

mm. näitä taitoja:

itsenäisyys

pitkäjänteisyys

rohkeus

itsensä tunteminen

ymmärtäväisyys

joustavuus

käytännön kielitaito



”Ammatillisen kehityksen lisäksi opin 

itsestäni todella paljon. Oli mahtavaa 

harjoitella itsenäistä elämistä. Elämäni 

paras 2kk tähän mennessä!”

”Hienoin kokemus elämässä.”

”Ennen kaikkea kv-vaihdossa ollessani 

kehityin ihmisenä.”



Rahoitus ja 

asuminen
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https://puuseppairlannissa.files.wordpress.com/2015/04/dsc_4601.jpg


Rahoitus: Erasmus+ apuraha

• Suurin osa rahoituksesta EU-maihin, 
Luksialla kumppaneita mm. näissä maissa:
• Viro

• Ruotsi

• Norja

• Tanska

• Saksa

• Espanja

• Slovenia

• Hollanti

• Ranska

• Irlanti
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Verottoman apurahan 

suuruus vaihtelee keston 

ja kohdemaan mukaan, 

noin 1000-3000 euroa



Rahoitus: huomioi, että…

Jo hakuvaiheessa sitoudut lähtemään vaihtoon. 

Vaihdon keskeytyessä tai peruuntuessa ilman 

erittäin pätevää syytä (esim. vakavat terveydelliset 

syyt, lähiomaisen kuolema), mahdollisesti jo 

maksettu apuraha tai jaksosta koituneet kulut 

peritään takaisin ja paluumatka on järjestettävä 

omalla kustannuksella. 

Vaikka apuraha kattaa suuren osan kustannuksista, 

mukaan täytyy varata jonkun verran myös omaa 

rahaa. 
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Rahoitus: muista myös…

• Kelan opintotuki: voit saada sekä Suomeen 
asumistukea että ulkomaille asumislisää – tarkista!

• Muut rahastot ja säätiöt, mm. ammattiliitot (esim. 
Super lähihoitajilla), Svenska Kulturfonden Ruotsiin 
lähtijöillä, alueelliset tuet, Konkordia-liitto 
vähävaraisille naisopiskelijoille jne.

• Työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
ateriakorvaus

• Mahdollisuus perustelluista syistä Erasmus+ 
lisätukeen
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Asuminen

• Asumisen taso ja laatu vaihtelee suuresti 
kohteesta riippuen. Opiskelijabudjetilla saa harvoin 
luksus-asuntoa ja rakentamisen standardit ovat 
maissa hyvin erilaisia. 

• Asumiskustannukset vaihtelevat kohdemaittain 
(150-700€/kk, usein pelkkä huone)

• Asumismuotoja voivat olla mm. asuntola, huone 
jaetussa asunnossa, hostelli, perhemajoitus.

• Varaudu jaettuun huoneeseen, tai vähintäänkin 
jaettuun asuntoon.

• Jos hankit itse työpaikan, järjestät myös asumisesi 
itse. (esim. AirBnB, hostelli tai vastaava, ellei 
työpaikalla ole tarjota vinkkejä)
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Kohdemaita
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https://puuseppairlannissa.files.wordpress.com/2015/04/dsc_4601.jpg


http://bit.ly/2DvmjWY

21.1.2022

Luksian kansainväliset yhteydet: 

http://bit.ly/2DvmjWY


useat alat: mm. merkonomit, kokit, autonasentajat, 

artesaanit, sähkö/ICT-asentajat ja datanomit…

Saksa: Aachen & Munchenin lähiseutu

Kuva: http://www.germany-christmas-market.org.

uk/aachen_christmas_market.php



Useat alat: mm. merkonomit, 

rakentajat, autonasentajat, 

kokit, matkailuala, hius- ja 

kauneusala…

Viro: Tartto tai Tallinna

Kokkiopiskelija Virossa

Kuva: http://www.ut.ee/en/news/research-shows-

residents-tartu-consider-tartu-city-science

Kuva: 

http://pohjolanmatka11.jalusta.com/fi/matkat/matkakohteet/kylpylama

tkat/laulasmaa/laulasmaakylpylaloma5pv269saakka



Useat alat: mm. kokit, 

matkailu, autonasentajat, 

artesaanit, lähihoitajat, 

datanomit, merkonomit, media

Espanja: Galicia, Baskimaa ja Fuerteventura

Kokkiopiskelija Virossa

Kuva: http://www.linguistichorizons.com/studyabroadspain/

Kuva: 

http://espacoemovimento.blogspot.fi/2010/11/gu

ggenheim-bilbao.html



Matkailu, kokit ja tarjoilijat, kauneus

Slovenia: Bled

Kokkiopiskelija Virossa

Kuva: http://amazingplacesonplanet.com/lakes/lake-bled-slovenia/



- Norja – autoala

- Ruotsi – sähköala

- Tanska – logistiikka 

Pohjoismaat

Kokkiopiskelija Virossa



Venäjä

• Rajoitetummin mahdollisuuksia ja Erasmus+ 

apurahoja

FINVET - Akkuna Venäjälle - Etusivu
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https://finvet.fi/fi/akkuna-venajalle/etusivu


Kiina

FINVET - FinnVET in China - Etusivu

SUZHOU JA SHANGHAI

• ICT-asentajat ja sähkö- ja automaatioasentajat

• Kokit
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https://finvet.fi/fi/finnvet-in-china/etusivu


KEVA / Go Global

(mm. Nepal, Tansania)

FINVET - Go Global Keva - Etusivu

• mm. artesaanit, lähihoitajat, rakentajat, matka-

asiantuntijat, merkonomit
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https://finvet.fi/fi/kevaverkosto/etusivu


Kanada

FINVET - Kanada-verkosto - Etusivu

• mm. merkonomit, parturi-kampaajat, media, 

kokit, lähihoitajat, autoala

#kanadaverkosto
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https://finvet.fi/fi/kanadaverkosto/etusivu
https://www.instagram.com/explore/tags/kanadaverkosto/


• Osallistu kv-infoon ja lue lisää Luksian
verkkosivuilta: www.luksia.fi/kv

• Suunnittele ja sijoita kv-jakso ajoissa HOKSiin
yhdessä tutkinnonohjaajasi kanssa

• Valitse kansainvälisyyttä tukevia valinnaisia yto:ja

– kieliä

– ”Kv-tutorointi ja vapaaehtoistoiminta”

– ”Valmennus kansainväliseen työelämään” 
(pakollinen, monimuoto + 1 lähipäivä)

» Ilmoittaudu viestillä: 
katjusa.merisaari@luksia.fi

Kv-jakso: Suunnittelu

Kokkiopiskelija Virossa

http://www.luksia.fi/kv
mailto:katjusa.merisaari@luksia.fi


Valmennus kansainväliseen työelämään

Kokkiopiskelija Virossa

• YTO-valinnaiskurssi (3 osp), monimuotototeutus

– Ilmoittaudu Katjusa Merisaarelle Wilma-viestillä

• Suunnattu erityisesti kansainväliseen vaihtoon 

suuntaaville, mutta soveltuu hyvin kenelle tahansa 

kansainvälisyydestä kiinnostuneelle.

• Perehdytään mm. englanninkielisiin 

työnhakudokumentteihin, kulttuurienväliseen 

vuorovaikutukseen, matkustusturvallisuuteen, 

ulkomailla asumisen käytännön kysymyksiin ja 

harjoitellaan englannin kielen vuorovaikutustaitoja.

• Moodle-tehtäviä 11 kpl ja yksi lähiopetuspäivä. 

• Seuraava lähiopetuspäivä 2.2.2022 (Ojakkalantie 2). 



• Suunnittele kv-jakso tarkemmin tutkinnon 

ohjaajan ja/tai työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen ohjaajan kanssa (sisältö, aika, 

mahdollinen paikka)

• Hae vaihtojaksolle: täytä hakemuslomake 
Wilmassa kohdassa ”Hakemukset ja päätökset”

HAKUAJAT:

• 1.3. mennessä syksylle 2022

• 1.11. mennessä keväälle 2023

Kv-jakso: Hakuvaihe

Kokkiopiskelija Virossa



Vaihtojakson edellytyksiä:

• Motivaatio ja asenne

• Opintojen asiallinen eteneminen

• Riittävä kielitaito

• Yleensä oltava yli 18-vuotias 

ulkomaanjakson alkaessa

• Valmennus suoritettava ennen lähtöä

• Raportointi paluun jälkeen



Hakulomake Wilmassa



Hakulomake Wilmassa

- Täytä hakemus kerralla loppuun: voit katsoa 

kysymykset ja kirjoittaa niihin vastaukset itsellesi 

valmiiksi ennen täyttämistä ja lähettämistä



Hakulomake Wilmassa

- ”Tallenna tiedot” lähettää hakulomakkeen 

tutkinnon ohjaajallesi, ja edelleen kv-

koordinaattorille hyväksyttäväksi



Työ/vaihtopaikka ulkomailla

• Kun hakemus on hyväksytty, Luksian kv-

koordinaattori haastattelee sinut ja etsii 

kumppaniverkoston kautta sopivan vaihtopaikan 

ulkomailla. Kohdemaat vaihtelevat alasta riippuen.

• Opiskelija voi myös itse hakea työpaikkaa omien 

kontaktien kautta. Tällöin muutkin kuin Luksian

kumppanimaat ovat mahdollisia, mutta tarkista 

rahoitusmahdollisuus ja myös 

viisumi/työlupasäännökset kv-koordinaattorilta. 

Ohjaavan opettajan täytyy hyväksyä työpaikka.
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Valmistumisen jälkeen

tai yli 18-vuotiaille:

• TE-toimisto / EURES

• Nordjobb, kesätöitä Pohjoismaissa (18-30 v.)

• www.maailmalle.net

• www.nuorisovaihto.fi

• Ready for Life –vaihtojaksoja ammattiin 
valmistuneille
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http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/toihin_ulkomaille/eures_toihin_eurooppaan/index.html
https://www.nordjobb.org/fi/
http://www.maailmalle.net/
http://www.nuorisovaihto.fi/
http://nuorisovaihto.fi/work+experience/ready+for+life/


Tutustu ja lue lisää:

Mm. kaikki materiaalit ja muistilista 

lähtijälle: www.luksia.fi/kv

http://www.luksia.fi/kv


Ole yhteydessä:

Luksian kansainvälisyyskoordinaattori

international@luksia.fi

p. 044 335 6944 (myös WhatsApp)

Voit sopia tapaamisen:

Toivonkatu 4 (Harjun koulu)

Ojakkalantie 2 Teams/puhelin/WhatsApp

mailto:international@luksia.fi

