
  MultiPrimus 
  

Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon Wilmassa – opiskelijan ohjeet 
 
1. Kirjaudu Wilmaan opiskelijatunnuksilla 
 
2. Valitse otsikoista ”Hakemukset ja päätökset”.  
 
Kyseinen otsikko voi olla myös lisävalikon takana: 
paina alasvetovalikko auki kolmen viivan kuvasta ja 
klikkaa kohtaa ”Hakemukset ja päätökset”. 
 
 
 
 
3. Klikkaa sivun oikeasta reunasta kohtaa ”Tee uusi hakemus”. 
 
 
 
 
 
4. Valitse ”Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon”. 

 
5. Tarkista huolellisesti, että henkilötietosi ovat lomakkeessa oikein. 
 
Jos tietoja pitää muokata, valitse linkki, jossa lukee ”Henkilötietolomake”. 
Kirjaa ”Henkilötietolomakkeeseen” kaikki puuttuvat tiedot tai korjaa virheelliset tiedot. 
Palaa ”Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon” -lomakkeelle. 
 
6. Täytä vaihtoon liittyvät tiedot. 
 
Täytä seuraavat kohdat niin tarkasti kuin voit: 

- Miksi sovellun hyvin opiskelijavaihtoon? 
- Työssäoppimista ohjaava opettaja. (Jos et tiedä, kuka ohjaa työelämäjaksosi, kirjoita tähän vas-

tuuopettajasi nimi.) 
- Milloin vaihto sopisi opintoihisi? (Tarkista vastuuopettajaltasi tai ohjaavalta opettajaltasi, milloin 

sinulla on työelämäjakso, jonka aikana voisit lähteä vaihtoon. Laita tieto hakemukseen niin tar-
kasti, kuin voit. Aikaa voi tarkentaa vielä valmennuskurssin aikana.) 

- Kielitaito (englanti + mahdolliset muut kielet) 
- Lisätietoja. (Kerro tässä, jos on jotain, mitä vaihdon järjestelyissä on hyvä ottaa huomioon. Onko 

sinulla kirjoitukset edessä? Onko jokin terveyteen liittyvä asia, joka voi vaikuttaa vaihtoon?) 
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7. Merkitse hakemukseen, jos sinulla on jo oma työpaikka ulkomailla tiedossa tai aiot et-

siä työpaikkasi itse. 
 

 
 
8. Lue ja kuittaa sitoumus ja lisää päivämäärä. 
 
9. Jos olet alle 18-vuotias, pyydä huoltajaasi kuittaamaan sitoumus omilla 

Wilma-tunnuksillaan. Vaihto voi alkaa vasta, kun olet täyttänyt 18 vuotta. 
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10. Tarkista/Merkitse vielä hakemuksen käsittelijät. 
 
Ryhmänohjaaja sekä kv-vastuuopettaja tulevat hakemukselle automaattisesti.  
 
Terveydenhoitaja pitää merkitä erikseen. Voit merkitä useamman terveydenhoitajan, jos koulutalollasi on 
monta terveydenhoitajaa. (Valikossa on vaihtoehtona vain koulutalosi terveydenhoitaja/t) 
 

 
 
11. Valitse ”Tallenna tiedot” kun olet täyttänyt hakemuksen. 
 
Hakemus lähtee automaattisesti kaikille käsittelijöille. 
 

 
 
 
 

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan kuittaus – ohje huoltajille 
 
1. Huoltaja kirjautuu Wilmaan 
 
Wilman etusivulla on ilmoitus uudesta hakemuksesta. 
 

 
 
2. Valitse avoimet hakemukset tai ylärivin otsikoista ”Hakemukset ja päätökset” 
 
Huoltaja pääsee tarkastelemaa hakemusta ensin profiililomakkeelle jossa ei voi tehdä muutoksia. 
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3. Mene muokattavaan lomakkeeseen valitsemalla oikeasta reunasta ”Lomakkeet”. 
 
Klikkaa auki ”Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon”. 
 

 
 
4. Lisää kuittaus sekä päivämäärä 
 
5. Tallenna tiedot 
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