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Tämä opas on kirjoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kansainvälisestä 

työssäoppimisjaksosta. Oppaan painopiste on työssäoppimisessa, mutta 

voit käyttää opasta myös muiden opiskeluun liittyvien ulkomaanjaksojen 

suunnittelun apuna. 

Mitä paremmin valmistaudut matkaan, sitä paremmin se onnistuu. Valmis-

tautuminen saattaa kuulostaa vaivalloiselta ja hankalaltakin matkakuu-

meen noustessa. Ulkomaille lähtiessä tulee kuitenkin ottaa huomioon 

monta seikkaa, jotka tekevät oleskelustasi kohteessa helpompaa. 
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Ulkomaille työssäoppimaan 

Sampon kansainvälisen yhteistyön painopistealueet ovat kansainvälisyyssuunnitel-

man mukaisesti Eurooppa ja Venäjä. Myös muualle maailmaan on mahdollista hakea, 

joskin hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. 

Ulkomailla suoritetuilla opintojaksoilla on positiivisia vaikutuksia 

 kohottaa itseluottamusta ja lisää kunnianhimoa 

 kehittää henkilökohtaista osaamista ja kielitaitoa 

 lisää kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja parantaa kommu-

nikointitaitoja 

 avartaa näkemyksiä ammattialasta  

 kannustaa jatko-opintoihin 

 työnantajat arvostavat usein hakijoiden kokemuksia vaativissa olosuhteissa 

 parantaa työnsaantimahdollisuuksia      
 ulkomailla suoritettu työssäoppiminen heijastaa työnhakijan kypsyyttä ja uskot-

tavuutta 

Sampon opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä työssäoppimaan ulkomaille joko itsenäi-

sesti tai eri liikkuvuusohjelmien kautta (Erasmus+, Venäjä- ja Intia-verkosto).  

Ulkomailla tapahtuva työssäoppimisjakso suositellaan suoritettavaksi opintojen loppu-

vaiheessa, viimeisen lukuvuoden aikana. Opiskelijan tulee olla lähtiessään 18 vuotta 

täyttänyt, englannin kielen taidon tulee olla hyvä, ja opintojen tulee olla edenneet hen-

kilökohtaisen opintojen kehittämissuunnitelman mukaisesti.  

Kansainvälinen työssäoppiminen on hyvä ja turvallinen tapa kokeilla, millaista ulko-

mailla työskentely on. Kartutat työkokemusta, opit uusia työskentelytapoja ja saat ide-

oita työskentelyyn kotimaassa. Ulkomaanjakso on aina kokemus, näet uusia ympäris-

töjä ja tutustut uusiin ihmisiin ja kulttuureihin.  

Voit hakea itsenäisesti, oman yksikkösi kansainvälisistä asioista vastaavan opettajan 

ja kv-koordinaattorin avustuksella työssäoppimispaikkaa ulkomailta. Kun sopiva työ-

paikka on löytynyt, kansainvälisistä asioista vastaava opettaja tai kv-koordinaattori te-

kee ulkomaisen työnantajan kanssa koulutussopimuksen (learning agreement) työs-

säoppimisjaksosta. Jakson pituus voi olla 4 – 12 viikkoa. Työssäoppiminen tunniste-

taan ja tunnustetaan opiskelijan opintosuorituksiin. 

Majoituksen voit järjestää itsenäisesti tai kansainvälisistä asioista vastaavan opettajan 

tai kv-koordinaattorin avustuksella. Voit majoittua isäntäperheessä, opiskelija-asunto-

lassa tai vuokrata asunnon vapailta markkinoilta. 
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Kotikansainvälisyys 

Kansainväliseen toimintaan voit osallistua myös omassa yksikössäsi. Sampossa jär-

jestetään erilaisia kansainvälisiä tapahtumia ja ulkomaisten vieraiden isännöintiä ja 

emännöintiä. Ilmoita kv-koordinaattorille tai opettajallesi, mikäli olet kiinnostunut esi-

merkiksi majoittamaan Sampoon saapuvia ulkomaisia työssäoppijoita. 

Hankkeet ja muu yhteistyö 

Sampolla on kansainvälisiä hankkeita ulkomaisten oppilaitosten ja yritysten kanssa.  

Hanketoiminta mahdollistaa kansainvälisen toiminnan rahoitusta ja lisää yhteistyötä 

Suomessa ja muissa maissa olevien kumppaneiden kanssa. Hanketoiminta toteutuu 

Erasmus+-ohjelman kautta. Myös opetushallitus rahoittaa kansainvälistä yhteistyötä 

eri verkostojen kautta.  

Sampo on aktiivisena jäsenenä Venäjä- ja Intia-verkostossa. 

Neuvonta ja ohjaus  

Kansainvälisen työssäoppimisen prosessin vaiheet ovat hakeminen, sopiminen, 

valmennus ja järjestelyt ennen vaihtoa, ohjaus ja tuki vaihdon aikana sekä raportointi 

ja osaamisen tunnustaminen vaihdon jälkeen. 

Keskustele toiveistasi ja aikeistasi kansainväliseen työssäoppimiseen vastuuopettajasi 

ja/tai opinto-ohjaajasi kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin voitte yh-

dessä miettiä opintoihisi sopivan ajankohdan ja tutkinnon osan. Sampolla on jo val-

miina erilaisia alakohtaisia kansainvälisiä työssäoppimispaikkoja, jotka voivat soveltua 

sinulle. Kohde voi olla myös sinun itsesi hankkima, jolloin on tärkeää varmistaa paikan 

soveltuvuus työssäoppimisjaksolle.  

Sampon kansainvälisyysinfoissa kerrotaan kansainvälisistä mahdollisuuksista. Infot pi-

detään syys- ja kevätlukukaudella. Keväällä pidettävässä KV-päivässä ulkomailla ol-

leet opiskelijat kertovat kokemuksistaan uusille lähtijöille.   
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VALINTA JA EDELLYTYKSET VAIHDOLLE 

Sampo on määrittänyt ulkomaanjaksoille yhteiset edellytykset. Nämä edellytyk-

set toimivat ohjenuorana miettiessäsi, onko sinulla valmiuksia lähteä ulkomaan-

jaksolle.  

Opintojen eteneminen    

Opintosi ovat edenneet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukai-

sesti, ja sinulla on riittävä ammatillinen osaaminen työssäoppimisjaksolle. Suunnittele 

mahdolliset näyttösi riittävän ajoissa.     

Ulkomaille lähtöä kannattaa suunnitella jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ulko-

maille lähdetään toisena ja kolmantena opiskeluvuotena, kun ammatilliset perustaidot 

ja täysi-ikäisyys on saavutettu. Mahdollinen puuttuva osaaminen on hankittava hyvissä 

ajoin ennen ulkomaille lähtöä. Jos olet kaksoistutkintolainen, muista keskustella 

opinto-ohjaajasi kanssa jakson aikana suoritettavista opinnoista ja ylioppilaskirjoituk-

sista. 

Ammatillisen osaamisen lisäksi sinun on arvioitava mm. seuraavia ominaisuuksiasi: 

vuorovaikutustaidot, sosiaalisuus, yhteistyökyky, omatoimisuus, kiinnostus opiskele-

maasi alaa kohtaan, vastuu opinnoistasi. 

Sitoutuminen kansainväliseen jaksoon ja raportointiin  

Sitoutuminen ja motivaatio ulkomaanjaksoon ja sen suorittamiseen ovat ensiarvoisen 

tärkeitä. Sinun kannattaa miettiä tavoitteitasi ja toiveitasi tarkasti. Olet velvollinen laa-

timaan jaksostasi matkaraportin ja esittelemään sen kv-koordinaattorille sekä uusille 

valmennettaville. Mikäli jaksosi keskeytyy ilman pätevää syytä, olet velvollinen maksa-

maan kaikki lisäkustannukset itse ja palauttamaan maksetun tuen takaisin. Olet vel-

vollinen myös osallistumaan KV-päivään ja kertomaan kokemuksistasi jaksolla. 

Kielitaito    

Sinulla tulee olla riittävä kielitaito ja valmiudet kommunikoida kohdemaassa. Tärkeintä 

on rohkeus kommunikoida ja tulla toimeen ulkomailla. Suurimmassa osassa kohteita 

selviää englannilla. Sinun on hyvä osata myös kohdemaan kielen alkeet. Perusteet 

voit hankkia esim. kansalaisopiston tai työväenopiston kursseilla. Opinnot tunnistetaan 

ja tunnustetaan osaamisena opintoihisi.   

Terveydelliset edellytykset 

Lähtiessäsi ulkomaille olet vastuussa itsestäsi.  Jos sinulla on esimerkiksi krooninen 

sairaus, sinun on pystyttävä huolehtimaan lääkityksestäsi ja mahdollisesti ruokavali-

osta jakson aikana.  Muista, että henkilökohtaisten asioiden tulisi olla kunnossa ennen 

ulkomaanjaksoa.   
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Viestintä- ja tietotekniset taidot 

Sinulla tulee olla riittävät viestintä- ja tietotekniset taidot, jotta yhteydenpito sinun ja 

oppilaitoksen kesken sujuu kansainvälisen jakson aikana. Ennen lähtöäsi sovitte kou-

lussa, kuinka pidät yhteyttä työssäoppimista ohjaavaan opettajaan ja kv-koordinaatto-

riin. 

Ala-/yksikkökohtaiset edellytykset kansainväliselle työssäoppimiselle  

Alakohtaiset edellytykset vaihtelevat. Kysy tarkempia tietoja työssäoppimistasi ohjaa-

valta opettajalta. Sosiaali- ja terveysalalla opiskelevien on mm. hankittava rikosrekis-

teriote lähtiessään Englantiin työssäoppimaan.   

Myös ulkomailla olet Sampon opiskelija, joten oppilaitoksen säännöt ja ohjeet ovat voi-

massa työssäoppimisjaksolla. Opiskelijana sinulla on velvollisuuksia ja oikeuksia. Si-

nun tulee huolehtia sovituista asioista ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jäl-

keen. Sinun tulee myös osallistua aktiivisesti ulkomaanjakson järjestelyihin. Kansain-

välinen työssäoppimisjakso tai opiskelu ulkomailla ei eroa Suomen vastaavasta opin-

tojaksosta. Palattuasi kansainvälisen työssäoppimisen raportointi ja raportin esittely 

ovat tärkeä osa jakson suoritusta.  

Sinulla on oikeus saada apua matkajärjestelyihin sekä tukea ulkomailla ollessasi. 

Työssäoppimista ohjaava opettaja tai kv-koordinaattori varmistaa, että kohde täyttää 

työssäoppimispaikalle asetetut vaatimukset. Työssäoppimissopimus sitoo työpaikkaa 

noudattamaan esimerkiksi sovittuja työaikoja ja -tehtäviä. Jos kohtaat ongelmatilan-

teita, ole yhteydessä työssäoppimisen ohjaavaan opettajaan tai kv-koordinaattoriin.  

 

Työssäoppimispaikan hakeminen 

Työssäoppimispaikan hankintatavat poikkeavat yksiköittäin. Yksiköillä on olemassa jo 

valmiita yhteistyökouluja ja työssäoppimispaikkoja. Tutki olemassa olevia vaihtoeh-

toja kv-koordinaattorin tai työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa.   

Kysy kansainvälisistä asioista vastaavalta opettajalta tai kv-koordinaattorilta, onko koh-

teessa käynyt jo joku toinen opiskelija. Voit tutustua hänen kirjoittamaansa raporttiin 

tai jutella hänen itsensä kanssa. Arvokasta tietoa saat kansainvälisen työssäoppimisen 

suorittaneilta opiskelijoilta (Opiskelijoiden tarinoita… ja vähän opettajienkin).  

  

  

http://www.edusampo.fi/etusivu/hakijalle/kansainvalisyys_opinnoissa
http://www.edusampo.fi/etusivu/hakijalle/kansainvalisyys_opinnoissa
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Alla kv-työssäoppimisen prosessipolku 

 

Jätä hakemus keväällä toteutuvan jakson osalta syyskuun loppuun mennessä ja syk-

syllä toteutuvan jakson osalta huhtikuun loppuun mennessä. Hakemuksen käsittelevät 

ja samassa yhteydessä sinut haastattelevat vastuuopettaja ja/tai kv-koordinaattori. 

Kun sinut on hyväksytty suorittamaan työssäoppimisjakso ulkomailla, suoritat Moodle-

kurssin; KV-työssäoppimiseen valmentautuminen, joka koostuu alla mainituista 

kokonaisuuksista.  

 CV ja työssäoppimispaikkahakemus 

 Suomi-tietous 

 kohdemaan kulttuuri 

 kv-matkasuunnitelma ja –tukihakemus 

 turvallisuus 

 matkaan liittyvät asiakirjat 

 keskustelufoorumi 

 raportti työssäoppimisjaksosta 
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RAHOITUS JA MATKAKUSTANNUKSET 

Kansainvälisen työssäoppimisen tai opiskelun kustannukset koostuvat useasta 

osasta. 

 lennot 

 matkustus kotimaassa ja ulkomaan kohteessa 

 asuminen (ennakkomaksut, vuokra, sähkö, vesi)  

 passi ja mahdollinen viisumi  

 oma matkavakuutus 

 rokotukset 

 ruokailu 

 matkapuhelinlaskut 

 nettikulut 

 vapaa-aika 

 ostokset ja tuliaiset 

Opiskelijan oma rahoitus 

Suunnitellessasi ulkomaanjaksoa sinun on varauduttava siihen, että jakso vaatii oma-

rahoitusta. Matkat ja muita kustannuksia tulee maksettaviksi jo ennen matkan alkua. 

Järkevää on myös budjetoida joka päivälle tietty rahasumma, esimerkiksi 20 euroa per 

päivä. Ulkomailla rahaa kuluu yllättäviin asioihin, vaikkapa ennalta suunnittelematto-

mat terveydenhoitomenot ja tavaroiden häviäminen tai rikkoutuminen. 

Sampon tuki  

Ammattiopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle matkatukea 400 € / jakso.  Tuki on 

harkinnanvarainen ja perustuu aina todellisiin kustannuksiin. Tuen suuruus tarkiste-

taan vuosittain. 

Muu tuki 

Voit tiedustella, myöntääkö esim. kotipaikkakuntasi jokin yhdistys tai kohdemaan suur-

lähetystö stipendiä tai muuta rahallista tukea ulkomaanjaksolle. Kysy omalta ammatti-

liitolta matka-avustusta. Alueellamme toimivalta William ja Ester Otsakorven Säätiöltä 

on myös mahdollista hakea avustuksia ulkomaan työssäoppimisjaksoille. Kv-koordi-

naattori anoo avustuksen keskitetysti.  

Kelan rahoitus 

Opinto- ja asumistuki toimivat normaalisti ulkomaanjakson aikana. Korotettua kansain-

välistä opinto- ja asumistukea voit saada yli kaksi kuukautta kestävään opiskeluun ja 

asumiseen www.kela.fi. 

 

http://www.kela.fi/
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ENNEN LÄHTÖÄ 

Työssäoppimista ohjaava opettaja tai kv-koordinaattori tekee sopimukset koulutusso-

pimuksen työssäoppimispaikan kanssa. Myös sinun tulee allekirjoittaa sopimus. Mat-

kajärjestelyt vaativat aikaa, ja niihin liittyy monta tärkeää asiaa, joten ole ajoissa liik-

keellä. 

Passi, matkaliput ja valuutta 

Jos sinulla ei ole passia, hanki se ajoissa www.poliisi.fi. Passin saaminen voi kestää 

jopa kuukauden. Varmista jo sinulla olevan passin voimassaoloaika ja tarkista, pitääkö 

kohdemaahan matkustaessa passin olla voimassa vielä tietyn aikaa matkasi jälkeen. 

Venäjää lukuun ottamatta Euroopan alueella työskennellessäsi ja matkustaessasi et 

yleensä tarvitse viisumia etkä oleskelu- tai työlupaa. EU:n ulkopuolelle matkustaessasi 

tarvitset oleskeluluvan tai viisumin. Kysy oleskelulupa-asioista kohdemaan konsulaa-

tista tai suurlähetystöstä. www.embassyworld.org.  

Lentoliput voit varata, kun työssäoppimispaikkasi on varmistunut. Sinun kannattaa tu-

tustua erilaisiin vaihtoehtoihin, sillä hinnoissa voi olla suuriakin eroja. Netistä löydät 

erilaisia hakukoneita ja tarjouksia. Neuvottele myös vastuuopettajan tai kv-koordinaat-

torin kanssa matkajärjestelyistä. Tarkista kohdemaasi valuutta ja vaihtokurssi oman 

pankkisi tai valuutanvaihtoa harjoittavan yrityksen kotisivuilta. Varaa mukaasi käteistä 

rahaa. Tarkista myös pankkisi kautta, että automaattikorttisi toimii ulkomailla ja mitä 

automaattinostot maksavat kohdemaassa.  

Asuminen 

Asumisasioissa sinun kannattaa olla yhteydessä yksikön kansainvälisistä asioista vas-

taavaan opettajaan tai kv-koordinaattoriin. Heillä voi olla tiedossa työnantajien suosit-

telemia vuokranantajia. Halvat hotellit ja bed and breakfast -paikat kannattaa myös 

kartoittaa. Useilla paikkakunnilla on myös mahdollista vuokrata asunto kuukaudeksi tai 

kahdeksi. Majoituksesta pitää tehdä sopimus ennen ulkomaille lähtöä.  

Asumiskustannukset voivat kohdemaasta riippuen nousta yllättävän korkeiksi, minkä 

vuoksi todelliset kulut kannattaa selvittää etukäteen. Pitääkö maksaa takuu- ja ennak-

kovuokra? Sisältyykö majoituksen hintaan sähkö ja vesi?  

Kansainväliset opiskelijakortit 

Kansainvälinen opiskelijakortti (ISIC, International Student Identity Card) kannattaa ot-

taa matkaan mukaan. Kortilla saa etuisuuksia ja alennuksia esimerkiksi sisään-

pääsymaksuista ja matkoista. Kortti on maksullinen, lisätietoa kortista löytyy osoit-

teesta: www.isic.org. 

http://www.poliisi.fi/passi
http://www.embassyworld.org/
http://www.isic.org/
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Sosiaaliturva   

Sosiaaliturva tulee tarkistaa ennen ulkomaille lähtöä. Sosiaaliturvassa on eroja riip-

puen muun muassa ulkomaanjakson pituudesta. Lisätietoja löytyy osoitteesta: 

www.kela.fi.  

Ulkomailla opiskeleva ei automaattisesti kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Sosiaali-

turvan piiriin kuulumisesta riippuu esimerkiksi oikeus saada sosiaaliturvaetuuksia. 

Tästä syystä oma matkavakuutus on tarpeellinen. 

Jos saat ulkomaanjakson aikana palkkaa, ota yhteys Kelaan. 

Opinto- ja asumistuki 

Voit hakea Kelalta opinto- ja asumistukea kansainväliseen työssäoppimisjaksoon tai 

opiskeluun, kun ulkomaanjakso kestää yli kuukauden, olet yli 17-vuotias ja asut pää-

sääntöisesti kotona. Alle 20-vuotiaalla vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen.  

Liitä hakemukseesi Sampon todistus työssäoppimisesta ulkomailla. Todistuksessa tu-

lee näkyä työssäoppimisjakson kuuluminen tutkintoon sekä sen tarkka ajoittuminen. 

Liitä hakemukseen myös selvitys palkallisuudesta (alle 660 €/kk ei vaikuta tukeen) 

sekä mahdollisesta saamastasi apurahasta. Opintotukiasioissa sinun kannattaa olla 

yhteydessä Kelaan henkilökohtaisesti.  

Vakuutukset 

Ulkomaan jaksolle sinun täytyy hankkia oma matkavakuutus. Huolehdi siitä, että va-

kuutus kattaa koko oleskeluaikasi kohteessa sekä matkatavarasi.  

Rokotukset ja muu terveydenhuolto 

Tarkista koulun terveydenhoitajalta tai internetistä, mitä rokotuksia ulkomaanjaksolle 

lähtiessäsi tarvitset. Euroopassa riittää yleensä voimassa oleva jäykkäkouristusroko-

tus. Joihinkin Euroopan maihin matkustettaessa voi olla syytä ottaa myös hepatiittiro-

kotukset. Ota selvää, tarvitaanko työpaikalla joitain erityisiä terveystodistuksia (esimer-

kiksi salmonella). 

Eurooppalainen sairaanhoitokortti 

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat välttämätöntä sairaanhoitoa oleskellessasi 

tilapäisesti EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä samoin maksuin ja menettelyin kuin 

kyseisen maan kansalaiset. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin voivat saada kaikki 

Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt. Voit tilata maksuttoman kortin 

Kelalta: Eurooppalainen sairaanhoitokortti. 

Matka-apteekki 

Ota mukaasi pieni matka-apteekki. Matkaan kannattaa varata ainakin kipulääkettä, pe-

rusvoidetta, lääkettä tilapäiseen ripuliin ja laastareita. Varaa ennen kaikkea riittävä 

http://www.kela.fi/
http://www.kela.fi/kelan-myontamia-kortteja-ja-asiakirjoja_eurooppalainen-sairaanhoitokortti?inheritRedirect=true
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määrä sinulle määrättyjä reseptilääkkeitä sekä niiden reseptit. Tullia varten tarvitset 

englanninkielisen selvityksen sinulle määrätyistä reseptilääkkeistä. 

Turvallisuus 

Ennen lähtöäsi tutustu Suomen ulkoministeriön verkkosivuilla oleviin maakohtaisiin 

matkustustiedotteisiin. Ulkoministeriö ylläpitää ajantasaista maakohtaista tietoa mm. 

turvallisuudesta, liikenteestä, terveydenhoidosta ja tärkeistä yhteystiedoista. Sinun on 

hyvä tehdä matkustusilmoitus Ulkoministeriölle. Mahdollisessa kriisitilanteessa ulkomi-

nisteriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Matkustusilmoitus 

Talleta itsellesi kännykkään ja paperille tärkeät yhteystiedot. Ennen lähtöäsi jätä asun-

tosi ja työssäoppimispaikkasi yhteystiedot ja puhelinnumero yksikkösi kansainvälisistä 

asioista vastaavalle opettajalle ja kv-koordinaattorille, ohjaajallesi ja lähiomaisille. Ota 

mukaan kopio passistasi. Selvitä myös, missä on lähin sairaala ja poliisiasema. Ongel-

matilanteissa saat aina apua Suomen suurlähetystöstä tai konsulaatista. 

KOHTEESSA 

Ilmoita työssäoppimista ohjaavalle opettajalle, kv-koordinaattorille sekä kohdemaan 

yhteyshenkilölle esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä, että olet päässyt perille määrän-

päähän. Yhteydenpitoa varten muista varmistaa tarvittavat yhteystiedot. Vaihdon ai-

kana pidät yhteyttä työssäoppimista ohjaavaan opettajaan sovitusti. Työssäoppimista 

ohjaava opettaja tai kv-koordinaattori on yhteydessä myös työssäoppimispaikkaasi 

vaihdon aikana ja varmistaa, että työssäoppimispaikassasi annetaan sinulle tarvittavat 

turvallisuusohjeet ja että sinua ohjataan työssäoppimisen aikana. 

Aloita raportin tekeminen työssäoppimisesta jo paikan päällä ja pidä työssäoppimisen 

päiväkirjaa päivittäin. Muista pyytää työssäoppimisen päätyttyä todistus ja arviointi 

työssäoppimisesta ennen takaisin Suomeen lähtöä.  

Käytös 

Käyttäydy kohteliaasti ja toisia kulttuureja kunnioittavasti työssäoppimispaikalla sekä 

vapaa-ajalla. Varaudu siihen, että voit kohdata yllättäviä tilanteita ja törmätä väärinkä-

sityksiin, jotka johtuvat kulttuurieroista tai kieliongelmista. Tällaisena ”kulttuurikolarin” 

hetkenä kohtelias käytös ja positiivinen asenne vievät sinua eteenpäin. Sampon jär-

jestyssäännöt sitovat sinua myös ulkomailla työssäoppimisjakson aikana. 

Ongelmatilanteissa 

Ulkomailla eteesi voi tulla myös yllättäviä tilanteita. Näistä todennäköisin on turistin 

mahatauti, mutta sinun kannattaa varautua muihinkin ongelmatilanteisiin. Helpointa 

on, että jätät arvokkaan omaisuuden kotiin Suomeen. Älä kuljeta kaikkia rahoja muka-

nasi.  

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15735&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15735&culture=fi-FI
https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse
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Jos omaisuuttasi kuten passi, rahat tai kännykkä kuitenkin varastetaan, tee rikosilmoi-

tus paikalliselle poliisille ja pyydä siitä kopio itsellesi. Rikosilmoituskopio on tarpeen 

uutta passia tai vakuutuskorvausta hakiessasi. Uutta kotimatkapassia voit hakea pai-

kalliselta Suomen edustustolta. 

Alkoholin ja huumeiden käyttö ei ole sallittua. Mikäli olet vahingon sattuessa päihdyt-

tävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, vastaat itse vahingostasi. Vakuu-

tus tulee harvoin apuun tällaisissa tapauksissa. Muista, että sinä olet ensisijaisesti vas-

tuussa itsestäsi ja omaisuudestasi.  

MATKAN JÄLKEEN 

Kansainvälinen työssäoppimisjakso tai opiskelu tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi 

opintojasi. Tätä varten sinun on esitettävä työssäoppimista ohjaavalle opettajalle to-

distus suoritetusta työssäoppimisjaksosta. Jos opiskelet hotelli-, ravintola- ja catering-

alalla tai elintarvikealalla, sinun tulee käydä heti matkan jälkeen salmonellakokeessa, 

ennen kuin voit palata ruoanvalmistustehtäviin.  

Matkaraportti 

Olennainen osa työssäoppimisjaksoa on kansainvälisen työssäoppimisraportin palau-

tus. Raporttia kannattaa valmistella jo ennen lähtöä ja työstää kohteessa, jossa voit 

kerätä tarvittavaa materiaalia. Valmis matkaraportti palautetaan sähköisenä työssäop-

pimisen ohjaajalle ja kv-koordinaattorille. Raporttia kirjoittaessasi muista, että se on 

edellytys opintosuorituksen hyväksymiselle.  

Jos saat työssäoppimisjaksoon tukea William ja Ester Otsakorven Säätiöltä, tulee si-

nun kirjoittaa myös heille raportti ulkomaan jaksostasi. 

Kansainvälisyysinfoihin osallistuminen 

Palattuasi Suomeen sinulla on arvokkaita kokemuksia ulkomaan työssäoppimisesta, 

paikkakunnasta ja kulttuurista. Tarinasi voi innostaa muita kansainväliselle työssäop-

pimisjaksolle. Valmistaudu kertomaan kokemuksistasi. Kerää jo matkan aikana valo-

kuvia paikkakunnasta, työpaikasta ja va-

paa-ajan vietosta. Näin olet valmis kerto-

maan työssäoppimisesta tai muusta ul-

komaankokemuksesta yksikkösi kan-

sainvälisyysinfossa. 

 


