
 

Hei vastuuopettaja! 
 
Muistathan kertoa uusille opiskelijoille HOKS-keskustelussa myös TAIn kansainvälisestä 
toiminnasta ja kysyä opiskelijoidesi kiinnostusta suorittaa pieni osa tutkinnosta ulkomailla. 
 

TAI lähettää vuosittain noin 100 opiskelijaa 1–2 kuukaudeksi työskentelemään oman alan 
työpaikassa ulkomailla. Opiskelijoiden majoitus ja matkat maksetaan joko koulun, 
Opetushallituksen tai Erasmus + -ohjelman rahoituksella. 
 
Lisätietoa koulutalojen kv-infossa ja TAIn nettisivuilla 
 
Koulutaloissa järjestetään kaksi kertaa toimintavuodessa kv-info, jossa kerrotaan 
vaihtotoiminnasta tarkemmin. Ajankohdasta tiedottavat koulutalojen kv-vastuuopettajat. 
 

Aikaisempien vuosien vaihto-opiskelijoiden kokemuksiin ja vaihtokohteisiin voi tutustua 
täällä: www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/kansainvalisyys/taimaailmalla 
 

TAIn nettisivuilta löytyy lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta: 
www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/kansainvalinen-toiminta-turun-ammatti-instituutissa 
 
Vaihtosuunnitelmat ajoissa HOKSiin 
 
Jos opiskelijasi on kiinnostunut lähtemään ulkomaille, on vaihto hyvä HOKSata ajoissa, vaikka 
suunnitelmat sittemmin muuttuisivatkin. Vaihto sopii usein parhaiten opintojen loppupuolelle. 
 
Keskustele opiskelijan kanssa jo ennen vaihtoon hakemista vaihdon sopivasta ajankohdasta 
sekä opinnoista, joita opiskelija voisi suorittaa vaihdossa. Jaksolla ei ole pakko antaa näyttöä. 
 

Vaihdossa voi suorittaa esimerkiksi: 
• paikallisesti tarjottavan valinnaisen Ammattialan kansainvälisyysosaaminen  

-tutkinnonosan (AMKANV20), joka painottaa suunnitelmallista toimintaa 
kansainvälisessä toimintaympäristössä 

• jonkin muun vaihtoon soveltuvan tutkinnonosan tai sen osan, jonka sisällöt ja 
arviointi on helppo soveltaa ulkomaan työpaikalle. 

• mahdollisesti esim. kielten yto-opintoja. 
 

Haku vaihtoon Wilmassa viimeistään lukukautta ennen ulkomaille lähtöä 
 
Opiskelijan pitää hakea vaihtoon Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset, vaikka vaihto 
olisi HOKS:attu. Hakuajoista tiedotetaan koulutaloissa Wilman kautta. 
 

Opiskelija voi hakea vaihtoon, jos 
• on hoitanut opintonsa asiallisesti ja ajallaan (vastuuopettajan suositus vaaditaan) 
• on yli 18-vuotias, kun vaihto alkaisi 
• osaa ja uskaltaa käyttää englantia tai muita kieliä 
• terveys on tasapainossa ja voi pärjätä ulkomailla itsenäisesti. 

Vastuuopettaja: Puollathan opiskelijan hakemusta Wilmassa vain, jos uskot, että opiskelija on 
vastuuntuntoinen ja pärjäisi mielestäsi ulkomailla riittävän itsenäisesti. 

Opiskelijan on käytävä myös terveydenhoitajalla ennen ulkomaanjaksoa. Terveydenhoitaja 
puoltaa vaihtohakemusta, mikäli vaihdolle ei ole terveydellistä estettä. 

http://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/kansainvalisyys/taimaailmalla
http://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/kansainvalinen-toiminta-turun-ammatti-instituutissa
http://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/opintopolut/kansainvalisyyspolku


Vaihtohaastattelu ja valmennus 
 
Kaikki kv-hakemuksen tehneet kutsutaan vaihtohaastatteluun. Haastattelun perusteella 
opiskelijat kutsutaan vaihtovalmennukseen, johon kuuluu kolme kv-koordinaattorin pitämää 
lähiopetuskertaa. Valmennuksessa tehdään englanninkielinen CV ja motivaatiokirje sekä 
perehdytään matkustusturvallisuus- ja kulttuuriasioihin. 

Vaihtopaikkojen haku ja vaihtoon liittyvät paperityöt 
 
Kv-koordinaattori etsii opiskelijoiden vaihtopaikat ja hoitaa matkajärjestelyt sekä rahoitukseen 
liittyvät paperityöt opiskelijan kanssa. Erikseen sovittaessa opiskelija voi hakea työpaikan 
ulkomailla tai hoitaa matkajärjestelyitä itsenäisesti. 

Ohjaava opettaja tekee opiskelijan kanssa englanninkielisen koulutussopimuksen Wilmassa 
sekä sopii jakson oppimistavoitteista ja arvioinneista opiskelijan ja työpaikan kanssa. 
Ohjaavan opettajan tulee olla opiskelijaan yhteydessä jakson aikana ja seurata harjoittelun 
etenemistä sekä tavata opiskelija jakson jälkeen. 

 

Kuva: TAIn opiskelijan vaihtoprosessi kuvana 

Yhteystiedot 

Epävarma olo? Apua saa kysyä!  

Ota yhteyttä koulutalokohtaisiin kv-vastuuopettajiin tai TAIn kansainvälisten asioiden 
koordinaattoriin, jos jokin vaihtoprosessissa mietityttää. 

Yhteystiedot löytyvät täältä:  
http://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/kansainvalisyys/yhteystiedot 

 

http://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/kansainvalisyys/yhteystiedot
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