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Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon Wilmassa 

– vastuuopettajan ohjeet 
 
Hei vastuuopettaja, jonka opiskelija on täyttänyt kansainvälisen vaihtohakemuksen! 
 
Vastuuopettajan rooli hakemuksen käsittelijänä on erittäin tärkeä. Kv-tiimi ei tunne opiskelijoita ja tekee 
päätökset vaihtovalmennukseen ottamisesta pitkälti vastuuopettajien arvioiden perusteella! Jos syystä tai 
toisesta epäilet opiskelijasi valmiuksia pärjätä ulkomailla, ilmaise huolesi hakemuksessa tai ota yhteyttä 
kv-koordinaattoriin tai kv-vastuuopettajaan. 
 
Opiskelijoita autetaan vaihtovalmisteluissa paljon, mutta vaihtoon liittyy aina nopeasti muuttuvia tilanteita, 
paperityötä sekä selvitettäviä asioita, joiden hoitaminen ajallaan kuuluu opiskelijalle itselleen. 
 
Tästä syystä vaihtoon lähetetään vain opiskelijoita, jotka 

- ovat vaihdon alkaessa täyttäneet 18 vuotta 
- hoitavat opintonsa ja ovat selvittäneet poissaolonsa asianmukaisesti  

 Nollia/runsaita tai epämääräisiä poissaoloja tms. ei saa olla! 
- toimivat työpaikoilla vastuullisesti 

Jos sopimukset ja säännöt eivät pidä Suomessa, emme lähetä kokeilemaan ulko-
maille. 

- pystyvät omatoimiseen tiedonhakuun ja toimintaan 
Perusvalmiudet itsestä huolehtimiseen ja elämänhallinta täytyy olla kunnossa, jotta 
pärjää uudessa ympäristössä. Ulkomailla opiskelija on aina enemmän omillaan kuin 
kotona. 

- pystyvät kohteliaaseen vuorovaikutukseen koulun ja työnantajien kanssa. 
Täytyy olla rohkeutta esim. pyytää apua ja joustavuutta neuvotella asioista. 
Täytyy olla halu ja rohkeus yrittää selvitä myös englannin kielellä. 

 
Koulumenestystä tai arvosanoja emme tuijota, mutta opiskelijan asenteen, omatoimisuuden 
ja käytöksen on pakko olla kohdallaan. Vaihdot järjestetään ulkomaisten kumppanikoulujen 
kanssa, ja opiskelijoiden on toimittava vaihdossa asiallisesti, jotta kumppanit ottavat opiskelijoi-
tamme jatkossakin vastaan. 
 
Vastuuopettajana olet opiskelijasi lähin opettaja ja teet suosituksen vaihtoon lähettämisestä opet-
tajan virkavastuulla. Olethan siis tarkkana arviota antaessasi – on myös opiskelijan etu, ettei 
häntä lähetetä vaihtoon, jos omista asioista ja opinnoista huolehtimisessa on puutteita. 
 
Kv-vastuuopettajat koulutaloittain löydät täältä – heidän kanssaan kannattaa vaihtaa ajatuksia: 
http://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/kansainvalisyys/yhteystiedot 
 
Kiitos avustasi! 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Maria Hokkanen 
Kansainvälisten asioiden koordinaattori 
maria.hokkanen@turku.fi 
+35840 358 6130 
 

http://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/kansainvalisyys/yhteystiedot
mailto:maria.hokkanen@turku.fi
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Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon Wilmassa - vastuuopettaja 
 
1. Kirjaudu Wilmaan omilla tunnuksillasi – ensimmäisenä aukeaa profiililomake 
 
Wilman etusivulla on ilmoitus uudesta hakemuksesta. Valitsemalla avoimet hakemukset tai ylärivin otsi-
koista ”Hakemukset ja päätökset” pääset tarkastelemaan hakemusta profiililomakkeelle, jossa ei voi 
tehdä muutoksia tai käsitellä hakemusta. 
 

 
 
Otsikko ”Hakemukset ja päätökset” voi olla myös alasvetovalikon takana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mene muokattavaan lomakkeeseen valitsemalla sivun oikeasta reunasta Lomakkeet ja 
sitten ”Hakemus kansainväliseen opiskelijavaihtoon”. 
 

 
 
3. Täytä vastuuopettajan lausunto -osio 
 
Valitse neljästä vaihtoehdosta kaikki, jotka kuvaavat opiskelijaa. Kaikki vaihtoehdot saa näkyviin kerralla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  MultiPrimus 
   
Valitsemalla plus-merkin (+) pääset merkitsemään lisää rivejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ota kantaa, puollatko opiskelijasi vaihtoa. 
 
Valitse alla olevista vaihtoehdoista sopiva. Ota yhteys kv-koordinaattoriin, jos lisäkeskusteluille on mie-
lestäsi tarvetta.  
 

 
 
6. Kirjoita halutessasi vapaaseen tekstikenttään lisätietoja tai kommentteja. 
 
HUOM! Opiskelija näkee kirjoittamasi tekstin hakemuksessa tietojen tallentamisen jälkeen. 
 
7. Lisää vielä kuittaus sekä päivämäärä. 
 
8. Tallenna tiedot. 
 

 
 
 
Jos hakemuksen käsittelyssä on ongelmia, ota yhteyttä kv-koordinaattoriin sähköpostitse. 
 
Ilmoita viestissä vaihtoon hakeneen opiskelijasi nimi ja kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti, jotta 
ongelma on helppo välittää eteenpäin lomakkeesta vastaavalle järjestelmäasiantuntijalle. 
 
Kv-koordinaattori: 
Maria Hokkanen 
maria.hokkanen@turku.fi 
 
Järjestelmäasiantuntija 
Katja Vuorela 
katja.vuorela@turku.fi 
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