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Millaisia kansainvälisyyspalveluja 

Luksia tarjoaa opiskelijoille?

- Erasmus-apurahalla tuettuja työpaikkajaksoja pääasiassa 

Euroopassa, apua myös matkojen ja majoituksen varaamiseen 

- Rajoitetusti mahdollisuuksia alasta riippuen esim. Kanada, 

Kiina, Nepal, Tansania ja Venäjä

- Kv-vaihtojakson kesto yleensä 5-10 viikkoa, voi olla myös 

pidempi

- Vakuutussuojan ulkomailla tapahtuvalle koulutusjaksolle

- Kansainvälisten yhteistyökumppanien verkoston



Matkailualan opiskelija 

Virossa

Lyhyitä videoita maailmalta:

• Kannattaa lähteä ulkomaille!

(Stadin ammattiopiston putkiasentajaopiskelija kertoo)

• Kannattaa lähteä ulkomaille!

(Osku ry:n puheenjohtaja kertoo)

• ”Ehdottomasti suosittelen, että lähtekää!”

(Hiusalan opiskelija kertoo)

• Pastry chef kertoo

• Kielitaito – yliarvostettu juttu

https://www.youtube.com/watch?v=IoH6eBfVzus
https://www.youtube.com/watch?v=PcEbPDzvbVg
https://www.youtube.com/watch?v=iSv60Lw-IlI
https://www.youtube.com/watch?v=N0KwggeSHUc
https://www.youtube.com/watch?v=f3jTd-t43bw


Miksi lähteä?

• Uusia kokemuksia

• Kieli- ja kulttuuritaitoa

• Ajattelun avartamista 

• Työkokemusta 

monikulttuurisessa ympäristössä

• Itsevarmuutta ja vastuun ottoa

• Taitoa sopeutua uusiin tilanteisiin

Matkailualan opiskelija 

Virossa

Opiskelijan työssäoppiminen 

ulkomailla



Luksiasta vaihdossa olleet 

opiskelijat kertovat oppineensa mm. 

näitä taitoja:

itsenäisyys

pitkäjänteisyys

rohkeus

itsensä tunteminen

ymmärtäväisyys

spontaanius



100% 

Luksiasta vaihdossa olleista 

opiskelijoista suosittelee 

kansainvälistä jaksoa.



98% 

Luksiasta vaihdossa olleista 

opiskelijoista sanoo 

ulkomaanjaksosta olleen hyötyä.



85% 

Luksiasta vaihdossa olleista 

sanoo, että kv-jakso on 

vaikuttanut ajatteluun ja elämään 

sen jälkeen.



”Se oli kokemuksena opettava, siinä itsenäistyy ja 

näkee millaista on oman alan työt eri maassa.”

”Jouduin kohtaamaan vastoinkäymisiä, joista en olisi 

uskonut selviäväni.”

”Ammatillisesti vaihtojakso ei juurikaan opettanut uutta, 

tai ollut järin hyödyllinen, mutta 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.”



”Ammatillisen kehityksen lisäksi opin itsestäni 

todella paljon. Oli mahtavaa harjoitella itsenäistä 

elämistä. Elämäni paras 2kk tähän mennessä!”

” Opin sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja 

muuttuneisiin olosuhteisiin sekä tulemaan toimeen 

erilaisten ihmisten kanssa. Sekä kielitaitoni koheni 

huimasti vaihdon aikana.”

”Hienoin kokemus elämässä.”



”Kasvoin ihmisenä todella paljon. Vaatii paljon 

rohkeutta lähteä toiseen maahan asumaan ja 

tekemään töitä, mutta siitä oppii niin paljon. 

Lähde vaikka luokkakaverisi kanssa, niin on 

edes yksi tuttu lähellä vaikka uusia tuttavuuksia 

saa paljon. Olen todella kiitollinen, että Luksia 

antoi tuen lähteä. Yksi parhaita kokemuksia 

elämässäni.”

”Ennen kaikkea kv-vaihdossa ollessani kehityin 

ihmisenä.”



”Unohtumaton kokemus, josta on jaettu muistoja 

useiden ihmisten kanssa. Myös työmaailmassa 

ollaan oltu kiinnostuneita työtodistuksen 

ansiosta. Myös olen menossa vaihtoon AMK:ssa 

juuri Luksian ajan innoittamana.”

”Kv-jakson jälkeen olen tuntenut olevani 

rohkeampi elämässä, avoimempi uusille 

tilaisuuksille ja minun on helpompi ymmärtää eri 

kulttuurien ja kielten vaikutusta ihmisten 

ajattelutapoihin.”



”Ajattelen avarammin, osaan katsoa omien 

kulttuurinormien läpi, olen rohkeampi 

kohtaamaan vierasta ja ymmärtämään sitä. 

Suhtautumiseni aikaan on erilainen. Tiedän 

pärjääväni tilanteessa kuin tilanteessa.”

”Englanniksi palveleminen ei enää pelota, eikö 

ulkomaille töihin lähtö tunnu enää 

mahdottomuudelta.”

”Kokemus oli huikea, kasvoin ihmisenä ja 

ajatteluni ja maailmankatsomukseni avartui 

entisestään.”



”Jokaisen pitäisi nähdä millaista elämä on 

Suomen rajojen ulkopuolella.”

”Ainutlaatuinen mahdollisuus, avartaa 

ajatusmaailmaa ja lisää itseluottamusta.”

”Kokemus on unohtumaton. Saat lisää kielitaitoa 

ja uusia ystäviä!”

”Se on yksinkertaisesti asia mitä ei kannata 

jättää väliin jos edes vähän harkitsee 

menevänsä.”



”Opi uutta, näe maailmaa. Jos siihen saa 

mahdollisuuden niin suosittelen (melkein 

pakotan) ottamaan paikan.”

”Jos ylipäänsä on mielenkiintoa lähteä pois 

Suomesta, niin koulun kautta pelkkä lähtö 

ulkomaille tuntuu helpommalta kuin yksin. 

Esimerkiksi pelkkien käytännön järjestelyiden 

kautta. Ja vaikka eläminen toisessa maassa on 

silti omalla vastuulla, on vaihto hyvää harjoittelua 

itsenäiseen työskentelyyn ja elämiseen 

vieraassa ympäristössä jollain tavalla valvovan 

silmän alla.”



Matkailualan opiskelija 

Virossa

Luksian opiskelijat kaikilta 

aloilta voivat hakea 

opintojen aikana 

kansainväliselle 

vaihtojaksolle!



Lähtijät aloittain 2017
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Ala Määrä

Matkailuvirkailija 8

Hieroja 5

Kosmetologi 5

Eläintenhoitaja 4

Merkonomi 4

Sähkö, automaatio, ICT 4

Kokki/tarjoilija 4

Artesaani 3

Vartija 2

Lähihoitaja 1

Media-assistentti 1

Datanomi 1

Autonasentaja 1

Parturi-kampaaja 1

Talonrakentaja 1

Yhteensä 45



Lähtijät kohdemaittain 2017

21

Maa Määrä

Espanja 19

Kiina 4

Viro 3

Saksa 3

Tansania 3

Kanada 3

Iso-Britannia 2

Hollanti 2

Ranska 2

Kreikka 1

Slovenia 1

Indonesia 1

Itävalta 1

Yhteensä 45

+ viikon jakso Pietarissa, 8 

opiskelijaa



http://bit.ly/2DvmjWY

26.9.2018

Luksian kansainväliset yhteydet

http://bit.ly/2DvmjWY


Rahoitus ja 

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


Rahoitus: EU
• Erasmus+ apuraha, jos työssäoppiminen 

suuntautuu EU-maahan, Luksialla kumppaneita 
mm.

• Viro

• Iso-Britannia

• Saksa

• Espanja

• Slovenia

• Hollanti

• Ranska

• Portugali

Verottoman apurahan suuruus vaihtelee keston 
ja kohdemaan mukaan, noin 1000-2500 euroa
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Rahoitus: Huomioi

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
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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-
600€/kk)

• 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


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



useat alat: mm. merkonomit, kokit, autonasentajat, artesaanit, 

sähkö/ICT-asentajat ja datanomit…

Saksa: Aachen ja Neubrandenburg

Kokkiopiskelija Virossa

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/Laulasmaa

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



Matkailu, kokit ja tarjoilijat, kauneus

Slovenia: Bled

Kokkiopiskelija Virossa

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



- Itävalta – kokit/tarjoilijat

- Ranska (ranskan alkeet suositeltava) – useat alat, 

mm. av-ala, artesaanit

- Iso-Britannia (Edinburgh/Derry) – useat alat, mm. 

kauneusala, merkonomit, av-ala, IT, lähihoitajat 

jne.

Lisäksi EU:ssa mahdollisia:

Kokkiopiskelija Virossa



EU:n ulkopuolelle

• Rajoitetusti apurahoja verkostohankkeiden kautta

VENÄJÄ/PIETARI

• Akkuna-verkosto: viikon kieli-kulttuuri-

opintomatkoja Pietariin: palvelualat ja tekniikan 

alat 

www.akkunavenajalle.fi

#akkunavenäjälle
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http://www.akkunavenajalle.fi/
https://www.instagram.com/explore/tags/akkunaven%C3%A4j%C3%A4lle/


Rahoitus: EU:n ulkopuolelle

KIINA: SUZHOU JA SHANGHAI

• Chinet-verkosto: mm. datanomit, ICT-asentajat, 

kokit/tarjoilijat, koneistajat, autonasentajat, 

merkonomit

www.chinetverkosto.fi

35

http://www.chinetverkosto.fi/


Rahoitus: EU:n ulkopuolelle

TANSANIA JA NEPAL

• KEVA-verkosto: mm. artesaanit, lähihoitajat, 

rakentajat, matka-asiantuntijat, merkonomit
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Rahoitus: EU:n ulkopuolelle

• Kanada-verkosto: mm. merkonomit, datanomit, 

kokit, lähihoitajat, muita aloja viritellään

#kanadaverkosto
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https://www.instagram.com/explore/tags/kanadaverkosto/


https://www.luksia.fi/blogi/kanadassa/

Kanada: Québec

Kokkiopiskelija Virossa

https://www.luksia.fi/blogi/kanadassa/


• Osallistu kv-infoon 

• Lue lisää Luksian verkkosivuilta: 

www.luksia.fi/kv

• Sijoita kv-jakso ajoissa HOKSiin

• Valitse kansainvälistä jaksoa tukevia 

valinnaisia opintoja: kv-vaihtoon valmentava 

jakso, kieliä, kv-tutorointia

Kv-jakso: Suunnittelu

Kokkiopiskelija Virossa

http://www.luksia.fi/kv


• Suunnittele kv-jaksoa tutkinnon ohjaajan / 
työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaajan 
kanssa (sisältö, aika, mahdollinen paikka)

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

HAKUAJAT:

• 1.11. mennessä keväälle 2019

• 1.3. mennessä syksylle 2019

Kv-jakso: Hakuvaihe

Kokkiopiskelija Virossa



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 hakemuksesi on hyväksytty, Luksian kv-
koordinaattori keskustelee kanssasi ja etsii 
kumppaniverkoston kautta sopivan työpaikan tai 
vaihtopaikan ulkomailla. Kohdemaat vaihtelevat 
hiukan alasta riippuen.

• Opiskelija voi myös itse hakea työpaikkaa omien 
kontaktiensa kautta. Tällöin muutkin kuin Luksian
kumppanimaat ovat mahdollisia, mutta tarkista 
rahoitusmahdollisuus ja myös 
viisumi/työlupasäännökset ko. maahan kv-
koordinaattorilta. Ohjaavan opettajan täytyy 
hyväksyä löytämäsi työpaikka.
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Kv-tutortoiminta



KV-tutoriksi?

• 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

• Osaamispisteitä aktiivisesta toiminnasta

• Kysy lisää kv-koordinaattorilta!

54



Valmistumisen jälkeen / yli 18-
vuotiaille:

• TE-toimisto / EURES

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

• www.maailmalle.net

• www.nuorisovaihto.fi

• Ready for Life –vaihtojaksoja ammattiin 
valmistuneille

55

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/


Lisätietoa
Luksian kv-sivut:

www.luksia.fi/kv

Aiemmin kv-jaksoilla olleet opiskelijat ja opettajat: 
https://www.luksia.fi/opiskelijalle/kansainvaelisyys-
opiskelijoille/kokemuksia/

Kv-koordinaattori:

Riikka Suhonen

international@luksia.fi, 044 335 6944

Toivonkatu 4 (Ojakkalantie 2 yleensä tiistaisin)
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http://www.luksia.fi/kv
https://www.luksia.fi/opiskelijalle/kansainvaelisyys-opiskelijoille/kokemuksia/
mailto:international@luksia.fi

