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Kohti kansainvälisyyttä -julkaisu 
on tarkoitettu oppaaksi  opintojaan 
ulkomaille suunnittelevalle 
ja muistikirjaksi ulkomailla 
opintojaan suorittavalle.

Sisältö:

WinNovan kansainvälisyystiimi

Taitto ja visuaalinen ilme:

Visualia, Heidi Lockmer

Painopaikka: 

Printworks, Turku



OMA NIMI

 
 

OHJAAJA
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Mielitkö 
maailmalle? 

WinNovan opiskelijana sinulla on mahdollisuus 
hankkia osaamista myös ulkomailta. Voit 
suorittaa työssäoppimisjakson ulkomailla ja 
joissain tapauksissa on mahdollista opiskella 
myös yhteistyöoppilaitoksessa. Kysy omista 
mahdollisuuksistasi omalta opettajaltasi tai oman 
alasi kv-yhteyshenkilöltä, joiden tiedot löydät 
OmaWinNovasta.



 » Ota selvää ja tutustu 

kansainvälisyysmahdollisuuksiin!

 » Käy kv-infotilaisuudessa, kun sellainen 

järjestetään.

 » Selvitä opettajaltasi, onko oppilaitok-

sessasi projekteja, joihin voit tarjoutua 

mukaan. 

 » Tutustu kv-vieraisiin ja oppilaitoksessa 

opiskeleviin vaihto-opiskelijoihin.

 » Selvitä, ovatko aiemmin jaksolla olleet 

opiskelijat tehneet videoita, blogeja tai 

matkakertomuksia. Tutustu näihin ja 

kysy lisää!

LIITÄ OMIIN OPINTOIHISI KANSAIN-
VÄLISTYMISTÄ TUKEVIA OPINTOJA

 » Valitse kieli- ja kulttuuriopintoja, jos 

vain mahdollista.

 » Osallistu Kohti kansainvälisyyttä 

–valmennusohjelmaan.

 » Muista myös harrastukset ja niiden 

kautta tuleva osaaminen!
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Ulkomaan 
opintojaksolle 
hakeutuminen

Keskustele ensin oman ryhmänohjaajasi kanssa 
ja kerro kiinnostuksestasi ulkomailla tapahtuvaan 
opiskeluun. Saat hyviä vinkkejä ja lisätietoja 
jaksosta ja käytännön järjestelyistä.

Tiedot hakemisesta löydät OmaWinNovasta. 
Sieltä löydät myös hakulomakkeen. Täytä se 
ja palauta ryhmänohjaajallesi tai oman alasi 
kv-yhteyshenkilölle. Sinut voidaan myös 
kutsua haastatteluun. Varaudu kertomaan ja 
perustelemaan, miksi haluat ulkomaille oppimaan 
ja miten se lisää osaamistasi ja tukee opintojasi.   



MIKÄLI SAAT HYVÄKSYNNÄN VAIH-
TOON LÄHTEMISESTÄ, TÄYTÄ 
SEURAAVAT ASIAKIRJAT JA KÄY 
TERVEYDENHOITAJAN VASTAAN-
OTOLLA LÄHTÖKESKUSTELUSSA. 

 � Sitoumus ulkomaan opintojakson 

suorittamisesta

 � LA (Learning Agreement, opiskelusopimus) 

 � Europass CV (ansioluettelo)

TERVEYDENHOITAJAN KANSSA 
KÄYTÄVÄSSÄ LÄHTÖKESKUSTELUN 
AIHEITA OVAT MUUN MUASSA: 

 » Yleinen terveydentila

 » Allergiat

 » Lääkitys

 » Rokotukset

 » Hygienia
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ennen jaksoa

Käytännön 
valmistelut 

Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat 
dokumentit ja että seuraavat asiat ovat kunnossa: 

 � Lentoliput

 � Eurooppalainen sairaanhoitokortti

 � Passi/kuvallinen henkilökortti

 � Pankki-tai luottokortti

 � Kohdemaan valuuttaa

 � Kohdemaan matkaopas, sanakirja ja 

adapteri



 � Kohdealueen kartta ja jatkoyhteyksien 

aikataulut ja reittisuunnitelma

 � Saapumisohjeet ja kontaktihenkilöiden 

yhteystiedot

 � Majoitus 

 � Tuliaiset

 � Oman kotipaikkakuntasi ja oppilaitok-

sesi esittelymateriaali

 � Työvaatteet ja työssä tarvittavat muut 

välineet

 � Matkavakuutus ja muut tarvittavat 

vakuutukset

 � Lääkkeet, reseptit (käsimatkatavaroihin)

 � Learning Agreement – sopimus

 � Europass Mobility – liikkuvuustodistus

 � Ateriakorvaus

 � Opintotukeen liittyvä selvitykset
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Yhteydenpito 
ja välineet

Sovi jakson ohjaajan kanssa, miten pidät yhteyttä 
jakson aikana. Kuka on yhteyshenkilösi ja kehen 
otat yhteyttä, kun

 » Saavut perille:  

    nimi ja puhelinnumero

 » Jos matkan aikana on ongelmia: 

 

   nimi ja puhelinnumero 

 » Jos majoitukseen, kulkemiseen tai 

muuhun arkielämään liittyvissä asiois-

sa on ongelmia: 

 

   nimi ja puhelinnumero

 » Jos työssäoppimispaikassa on ongelmia:  

     

   nimi ja puhelinnumero
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YHTEYDENPITO, SOVI OHJAAJASI 
KANSSA:

 »  Kuinka usein? 

 »  Miten - puhelin, tekstiviesti, Whats up 

–viesti, sähköposti, Skype, Facebook?

 »  Miten raportoin? Blogi? Matkaraportti? 

Esitykset omalle luokalle?

VARMISTA, ETTÄ YHTEYDEN-
PITOVÄLINEESI TOIMII MYÖS 
KOHDEMAASSA!

Suositeltavaa on pitää blogia jakson aikana, näin 
perheesi, ystäväsi ja opiskelukaverisi pääsevät 
näkemään ja lukemaan sekä kommentoimaan 
kokemuksiasi. Blogi jää myös itsellesi mukavaksi 
muistoksi jaksosta. Kohti kansainvälisyyttä – 
valmennuksessa saat neuvoja ja ohjeita blogin 
perustamiseen ja ylläpitämiseen. 

HUOM! Varaudu myös siihen, että verkkoyhteydet 
eivät toimi tai et saa puhelimella yhteyttä. Mieti ja 
sovi varasuunnitelma valmiiksi. 
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Jakson aikana
Valmistautumisen tarkoitus on, että perusasiat 
toimivat jakson aikana ja voit keskittyä oppimiseen 
ja uuden kokemiseen. 

ArkielämäN 
ABC

 » Majoitus ja ruokailut

 » Kulkuyhteydet

 » Kulttuuriin sopeutuminen ja 

vapaa-aika 



Oppiminen ja 
opiskelu

Pyydä, että kanssasi käydään läpi seuraavat asiat:

 » Työajat, työturvallisuus, työelämän 

pelisäännöt, työtavat ja -tehtävät, 

työvaatteet, ruokailut ja tauot. Muista 

esittäytyä työtovereille! 

 » Arvioi, vastaavatko työssäoppimis-

paikassasi saamat tehtävät sovittua ja 

saavutatko jaksolle saavutetut tavoit-

teet niitä tekemällä.

 » Pyydä palautetta työskentelystäsi.

 » Anna myös itse palautetta ja muista 

kiittää saadessasi hyvää ohjausta.

 » OLE ITSE AKTIIVINEN. 
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VARMISTA, ETTÄ TIEDÄT, MITEN 
TOIMIA, JOS

 » Sairastut.

 » Työssäsi sattuu tapaturma.

 » Työpaikan työturvallisuudessa on 

puutteita. 

 » Vapaa-ajalla sattuu tapaturma.

 » Joudut varkauden tai väkivallan 

kohteeksi.

HUOLEHDI MYÖS, ETTÄ SAAT ALLE-
KIRJOITUKSET JA ARVIOINNIT ENNEN 
KOTIINPALUUTA SEURAAVIIN 
ASIAKIRJOIHIN:

 � Learning Agreement / Opiskelusopimus

 � Europass Mobility / Liikkuvuustodistus



Muista 
raportointi! 

KERRO KOKEMUKSISTASI JA KUVAILE 
OPISKELUA JA TYÖSKENTELYÄ. KUVAA 
NORMAALIA ARKEA JA POHDI MYÖS 
OMAA OPPIMISTASI.   

 »   Blogi

 »   Facebook

 »   Videoblogi

 »   Instagram

 »   Esitysmateriaali omalle ryhmälle
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Jakson 
jälkeen 
Pidä palautetilaisuus jakson ohjaajan kanssa. 

KÄY LÄPI AINAKIN SEURAAVAT ASIAT:

 » Oppimiskokemukset

 » Arjen sujuminen

 » Blogin esittely 

PALAUTA JAKSON DOKUMENTIT JA 
OPPIMISTEHTÄVÄT

 � Allekirjoitettu Learning Agreement

 � Allekirjoitettu ja leimattu Europass 

Mobility



 � Anna suullinen/kirjallinen itsearviointi. 

 � Palauta kuitit kulttuuriohjelmasta ym., 

jos saat jaksosi toteutukseen apurahaa.

 � Anna palaute opettajasi ohjeiden 

mukaisesti: webropol, INKA tai 

Mobility Tool. 

 � Käy tarvittaessa terveydenhoitajan luona. 

 � Kerro kokemuksistasi opiskelutovereil-

le ja myös uusille opiskelijoille. Muis-

tuta ryhmänohjaajaasi, että hän varaa 

sinulle ajan esitystäsi varten. 

 � Lähetä kiitoksesi ulkomaan työssä-

oppimispaikkaan ja sinua ohjanneille 

henkilöille. 

 � Päivitä oma ansioluettelosi – 

osaamisesi on karttunut jakson aikana!

 � Ole mukana opastamassa muita ulko-

maan jaksolle lähteviä!
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Notes
and To dos
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Notes
and To dos




