


KV-INFO kevät 2023

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Linda Bäckman

linda.backman@turku.fi 

040-3586130



KV-vastuuopettajat

Aninkainen: Sari Keskitalo

Juhannuskukkula: Tuomas Martikkala

Ruiskatu (handel och data, liiketalous): André Sandberg, Sari Lappalainen

Ruiskatu (sote): Jaana Schneider

Lemminkäisenkatu: Pia Ruoho

Peltola: Mikko Koponen

Sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.turku.fi 

tai laita viestiä Wilmassa



• Työelämäjaksot tai kouluvaihdot ulkomailla

• Kotikansainvälisyys

• Kansainvälinen Skills-kilpailutoiminta

• TAIn nettisivut: Opiskelijalle → Kansainvälinen toiminta

• Instagram: #taimaailmalla

Kansainvälinen toiminta TAIssa

https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/kansainvalinen-toiminta-turun-ammatti-instituutissa
https://www.instagram.com/explore/tags/taimaailmalla/


• Työelämässä tarvitaan kieli- ja kulttuuriosaamista.

• Ulkomailta voi saada uusia näkökulmia omaan alaan.

• Näet uusia paikkoja, tutustut uusiin ihmisiin.

• Saat kokemusta ulkomailla asumisesta ja työskentelemisestä.

Tärkeintä:

• Oma kehittyminen: sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisukyky, itsenäisyys

Miksi kansainvälisyys kannattaa?



Oppia on 
monenlaista

• Matkustusosaaminen

• Sopeutumiskyky

• Uudet työtavat ja tekniikat

• Oman tilanteen arvostaminen



Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan 
oppimaan oppimisen taitoa

Lähde:

www.perttupolonen.com

Tulevaisuuden lukujärjestys

http://www.perttupolonen.com/


• Vaihdot ovat ensisijaisesti työelämäjaksoja eli paikan täytyy tukea 

opintoja. Vaihto ei ole loma.

• Koulun järjestämät vaihtopaikat ovat yleensä Euroopassa.

• Vaihtopaikan voi järjestää myös itse, jos haluaa juuri tiettyyn työpaikkaan 

tai maahan. Koulu varmistaa paikan sopivuuden.

• Erilaiset globaalien yhteistyöverkostojen paikat: esimerkiksi Kanada, 

Thaimaa ja Nepal. Globaalien verkostojen vaihtomahdollisuudet ovat 

yleensä alakohtaisia ja vaihtelevat vuosittain.

KV-vaihtomahdollisuudet



• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen (15 osp)

• Valinnainen ammatillinen tutkinnonosa

• Arvioi kykyä toimia ja kommunikoida kansainvälisessä 

työympäristössä

• Kotikansainvälisyysopinto (2 osp)

• Turkuun tulevien vieraiden tai vaihto-opiskelijoiden tuutorointi

• Kansainvälisyyttä ja kulttuureja korostavat tapahtumat tai projektit

• Virtuaaliset yhteistyöprojektit

Kansainvälisessä työympäristössä 
toimiminen ja kotikansainvälisyysopinto



• Erasmus+ -ohjelma tukee vaihtoja: yleensä opiskelijan matkat ja 

majoitus maksetaan. Lisäksi opiskelija saa pienen ruokarahan.

• Yleisin vaihtotuki noin 5 viikon vaihtoon on noin 1600 €, josta lennot noin 

300 € ja majoitus noin 1300€. Ruokarahaa opiskelija saa yleensä 7-10 

€/päivä.

• Myös omaa rahaa tarvitaan, mutta omaan rahankäyttöön voi vaikuttaa.

Paljonko vaihtoon lähteminen maksaa?



Voit hakea kv-vaihtoon, jos:

• olet vaihtojakson alkaessa yli 18-vuotias

• olet hoitanut opintosi ajallaan ja asiallisesti → vastuuopettajan 
suositus vaaditaan

• terveytesi on tasapainossa → terveydenhoitajan suositus, aika 
terveydenhoitajalle pitää varata itse, kun olet täyttänyt 
hakemuksen

• olet motivoinut lähtemään ja halukas valmentautumaan 
vaihtojaksolle → 3 pakollista kv-yksikön järjestämää 
valmennuskertaa sekä niihin liittyvät tehtävät.

Kuka voi hakea kv-vaihtoon?



Oletko koskaan matkustanut yksin?

Koulu auttaa ja tukee 

vaihdossa, mutta olet aina itse 

vastuussa itsestäsi.

Vaihdon hakukriteerit ovat 

myös opiskelijan turva.



• Muista keskustella mahdollisesta vaihtoon lähdöstä jo hyvissä ajoin etukäteen 

vastuuopettajan ja opon kanssa. Vaihdon pitää sopia opintoihin.

• Hakemus Wilman kautta 16.1-3.2.2023

– Kerro vastuuopettajallesi, että olet täyttänyt hakemuksen, hänen tehtävänsä on 

käsitellä se.

– Hakemukseen tulee myös terveydenhoitajan lausunto. Varaa aika 

terveydenhoitajalle itse.

• Hakemuksen jättäneet kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa kartoitetaan 

ajatuksia vaihdosta ja ohjeistetaan eteenpäin.

Miten vaihtoon haetaan?







Muista kertoa hakemuksesta 

vastuuopettajalle, jotta hän voi 

antaa lausuntonsa!

Käy myös terveydenhoitajalla –

varaa aika!



Kolme valmennuskertaa helmi-maaliskuussa.

Valmentautuminen ulkomaanjaksolle (1 osp)

1. Suomalaisen koulutuksen ja oman osaamisen esittely englannin kielellä.

2. Vaihtoon liittyvät paperityöt ja vakuutukset.

3. Terveys- ja matkustusturvallisuus. Kulttuuriosaaminen.

Valmennukset



1. Oman koulutalosi kansainvälisten asioiden vastuuopettaja

2. TAI:n nettisivut:

https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/kansainvalisyys/taimaailmalla

3. KV-koordinaattori Linda Bäckman, linda.backman@turku.fi, p. 040-3586130

Lisää tietoa ja kokemuksia

https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/kansainvalisyys/taimaailmalla
mailto:lina.backman@turku.fi


Kv-haastattelut 2023

Lemminkäinen: 7.2 klo 10-11

Peltola: 7.2 klo 14-15:30

Aninkainen: To 9.2 klo 10-11:30

Sote Ruiskatu 10.2. klo 12:30-14:00

Juhannuskukkula: 13.2 klo 10-11:30

Liiketalous 14.2 klo 10-11:30, 429

Data & handel: 14.2 klo 13-14

+ ylimääräiset haastattelut 16-17.2 





Kiitos!


