
 

 

VASTAANOTTAISITKO KANSAINVÄLISEN OPISKELIJAN 

TYÖPAIKALLE? 
Luksia toivottaa tervetulleeksi vuosittain noin 20-40 kansainvälistä vaihto-

opiskelijaa, jotka tulevat palkattomaan harjoitteluun pääosin alueen työpaikoille. 

Vaihtojakson kesto on noin 1-3 kuukautta. Opiskelija saa jaksolleen Erasmus+ 

tukea, jolla hän kattaa matka-, asumis- ja elinkuluja. Yhteisenä työkielenä toimii 

useimmiten englanti.  

Pääsääntöisesti opiskelijoita saapuu Luksiaan yhteistyökumppaniemme kautta 

Espanjasta, Saksasta, Virosta, Ranskasta ja Hollannista. Aiempina vuosina Luksia 

on vastaanottanut vaihto-opiskelijoita muun muassa seuraavilta ammattialoilta: 

liiketalous, hallinto ja markkinointi, kemian ala, vaatetusala, puualan artesaani, 

autonasentaja, sähköasentaja, IT, kokki, tarjoilija, matkailu, hitsaus, hius- ja 

kauneusala, turva-ala.  

Hyödyt 
Ulkomaalainen opiskelija tuo ennen kaikkea vaihtelua sekä uutta ja erilaista osaamista työpaikalle. Hän voi 

tuoda työpanoksena myötä työyhteisöön uusia näkemyksiä, avata markkina-alueita ja asiakkuuksia uusiin 

kohdemaihin, ja tarjota kielikylvyn työpaikan henkilökunnalle. Kansainvälinen opiskelija voi olla 

merkittävässä roolissa esimerkiksi markkinaselvityksissä, tuotteiden lokalisoinnissa ja verkostojen 

etsinnässä. Työyhteisön rutiineihin ja toimintatapoihin voi avautua kehittämisideoita, kun niitä katsotaan 

ulkopuolisen silmin. 

Uutta osaamista –hanke (www.uuttaosaamista.fi) keräsi suomalaisten pk-yritysten kokemuksia 

kansainvälisistä osaajista ja listaan kertyi muun muassa näitä hyötyjä: 

 Kansainväliset osaajat voivat tuoda uusia näkökulmia yrityksen toimintatapoihin ja esimerkiksi 

tuotekehitykseen. 

 Yritys saa lisäkäsiä työpaikalle ja voi hyötyä opiskelijan antamasta työpanoksesta. 

 Henkilöstön kulttuurienväliset taidot kehittyvät ja henkilöstön kielitaito paranee. 

 Opiskelija voi tuoda tietoa uusista työmenetelmistä, uusia ideoita tai näkökulmia tuotekehitykseen. 

 Kansainvälinen opiskelija voi tuoda imagovaikutuksia, joita asiakkaat arvostavat. 

Työpaikan vastuu 
Työpaikan vastuulla on opiskelijan perehdyttäminen, työturvallisuus, ohjaus ja arviointi kuten Luksian 

omien opiskelijoidenkin kohdalla. Opiskelija on vakuutettu lähettävän oppilaitoksen toimesta. 

Kansainvälisen opiskelijan arviointi toimii hänen oman oppilaitoksensa tai EU:n käytäntöjen mukaisesti, 

yleensä yksinkertaisella arviointilomakkeella. Ohjaus ja vapaamuotoisempi arviointi ovat kuitenkin osa 

myös kansainvälisen opiskelijan työpaikkaohjaajan työtä. 

http://www.uuttaosaamista.fi/


Mietityttääkö vielä… 

Yhteisen kielen puute tai kielitaito? 
 Pohtikaa missä tehtävissä opiskelijan kielitaito voi olla etu? Missä ei tarvita kotimaisia kieliä? 

Projektoikaa. Yleisin hyöty yrityksille on ollut kielitaidon parantuminen, sillä opiskelijan ottaminen 

on ollut luonteva tapa käyttää ja harjoittaa kieltä. 

Ohjaukseen tarvittava aika? 
 Totta, mutta ohjaukseen käytetty aika ei välttämättä ole liiketoiminnalta pois, vaan voi avata 

mahdollisuuksia. Määritelkää tehtävänkuva ja ohjeistakaa selkeästi – hyvä mahdollisuus kehittää 

yrityksen perehdytyskäytäntöjä. Johtamisen kehittämiselle erinomainen paikka.  

Kulttuurierot? 
 Huolehtikaa selkeästä ohjeistuksesta ja perehdyttämisestä työpaikan sääntöihin. Osaamiselle ei ole 

kulttuurillisia raja-aitoja. 

Paperityöt? 
 Pelkona suurempi kuin todellisuudessa onkaan. Vaihto-opiskelijoilla on mukanaan paljon erilaisia 

lomakkeita, mutta useimmiten ne vaativat vain allekirjoituksen tai yksinkertaisen sanallisen tai 

kyllä/ei –arvioinnin.  

 

Työnantaja: etene näin! 

1. Määrittele tarve selkeästi 
• Mitä tehtäväkokonaisuuksia yrityksessä on, jotka voisi antaa opiskelijan tehtäväksi? 

• Voiko tehtävät tehdä myös englanniksi tai onko opiskelijan kielitaito jopa etu? 

• Tarvitsetteko erityistä kulttuurituntemusta tai uusia näkökulmia jonkin tehtävän hoitamiseen? 

• Myös oppilaitokset ja korkeakoulut voivat toimia tukena projektin määrittelyssä. 

• Tutustu yritysten kokemuksiin videoiden kautta sivulla www.uuttaosaamista.fi  

 

2. Ota yhteys Luksian kansainvälisyyskoordinaattoriin 

Riikka Suhonen 
kansainvälisyyskoordinaattori 
riikka.suhonen@luksia.fi 

p. 044 335 6944 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

 

  

Opetushallitus myönsi Luksialle vuonna 2016 ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan (VET 

Mobility Charter), jonka hakijoilta edellytettiin pitkäaikaista näyttöä liikkuvuustoimintojen laadukkaasta 

toteutuksesta sekä voimassaolevaa kansainvälisyysstrategiaa. Liikkuvuusperuskirjalla akkreditoidut 

oppilaitokset voivat hakea Erasmus+ liikkuvuusrahoitusta kevennetyllä menettelyllä vuoteen 2020 

saakka. 

http://www.uuttaosaamista.fi/
mailto:riikka.suhonen@luksia.fi

