
OHJAAJAN OPAS

opiskelijan KV-osaamisen hankintaan





HERÄTÄ KIINNOSTUS HYVISSÄ AJOIN!
TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI 

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMISVAIHEESSA

 
     Avoimet ovet peruskoululaisille.
     Vanhempainillat/”Kotiväenillat”
     Messut/tapahtumat
     Ulkomaan jaksolla olleiden opiskelijoiden videoiden ja raporttien näyttäminen.
     JEDUn nettisivuilla olevien kansainvälisyysasioista tiedottaminen.

   OHJAUS OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA
 
   Ohjataan opiskelija tutustumaan oppilaitoksen KV-mahdollisuuksiin:
     Oppilaitoksen KV-tapahtumiin osallistuminen, KV-vieraiden tapaaminen 
    (kotikansainvälisyys ja ulkomaan jaksot).
     JEDUn KV-sivuihin tutustuminen.
     Aikaisemmin ulkomaan jaksolla olleisiin opiskelijoihin tutustuminen, KV-tutorit.
     Aikaisemmin ulkomaan jaksolla olleiden opiskelijoiden raportteihin, videoihin, 
    ja blogeihin tutustuminen.     

     Opintojen suunnittelu – HOPS:n/HOJKS:n laatiminen:
     Valmentavat opinnot, esimerkiksi kieli- ja kulttuuriopinnot.
     KV-jaksojen sijoittelun suunnittelu tutkinnon osien sisälle. 

    Säännöllinen opintojen seuranta/keskustelut.
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VALMENTAUTUMINEN 
ENNEN ULKOMAANJAKSOA

Jokaisen ulkomaan jaksolle lähtevän opiskelijan tulee valmentautua jaksolleen hyvissä ajoin. 
Oppilaitoksissa opiskelijan kiinnostus kansainvälisyyteen kirjataan henkilökohtaiseen opiske-
lusuunnitelmaan ja koko opintojen ajan häntä ohjataan valitsemaan ja suorittamaan kansain-
välistä osaamista tukevia opintoja. 

Valmentautuminen olisi hyvä aloittaa osallistumalla ulkomaalaisten vieraiden ja vaihto-opiske-
lijoiden tapaamiseen omassa ammattiopistossa. Kielten ja kulttuurin opiskelu on osa valmen-
tautumista. Opettajien ja muun henkilökunnan ohjaustoimenpiteet ovat oleellisia varsinkin 
nuorten valmistautuessa ulkomaan jaksoonsa. Ohjaajat/opettajat/opinto-ohjaajat seuraavat 
kansainvälisten opintojen ja osaamisen kartuttamista. 

Varsinaiseen ulkomaan jaksoon ja apurahan vastaanottamiseen liittyy monia rahoittajan ja 
oppilaitoksen edellyttämiä vaiheita ja dokumentteja. Opiskelija hoitaa itse valmentautumi-
seen tarvittavien asiakirjojen täyttämisen, mutta ohjaajan rooli on muistuttaa hakemusten 
täyttämisestä ja ohjata KV-koordinaattorin luo.  Huom. KV-opas. Lähettävän ja vastaanottavan 
tahon välillä pitää olla sopimus (Letter of Intent (LoI) tai muu sopimus). Ohjaaja varmistaa, että 
KV-jakson tavoitteista keskustellaan ja ne kirjataan, samoin sovitaan jakson aikaisen ohjauksen 
menetelmistä, ajankohdista ja määrästä.
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OHJAAJAN HUOLEHDITTAVANA

 KV-koordinaattori
  LoI tai Aiesopimus 
  Apurahasopimus tai –suunnitelma
  Europass Mobility (liikkuvuustodistus) 
  Ilmoitus kohdemaassa olevaan Suomen 

edustustoon, mobiilisivuston osoite: 
wap.formin.fi

  KV-kielivalmennus ja Moodlen valmen-
nuskurssi

  Mahdolliseen hankkeeseen liittyvä 
ennakko-ohjaus tarvittaessa

KV-koordinaattori tai ohjaava opettaja
  Ohjaus lentolippujen ja majoituksen 

hankkimisesta tai niiden hankkiminen
  TOP-paikan järjesteleminen ja hankinta 

yhdessä opiskelijan kanssa
  JEDUn  matka- ja tapaturmavakuutus
  Saapumisohjeet ja kontaktihenkilöiden 

yhteystiedot
  Hätätilanteissa toimimisen ohjaus
  Motivointi ja keskustelu asenteista

Ohjaava opettaja
  KV-jakson osaamistavoitteiden ja –pistei-

den määrittely. Learning Agreement –yhteis-
työssä ohjaaja ja opiskelija, vastaanottava 
taho allekirjoittaa sopimuksen ennen jaksoa.

  Työturvallisuusohjeistus
  Ohjataan opiskelijaa tarkastelemaan 

asioita rakentavasti – helpottaa vaikeina 
hetkinä. 

Huolehdi, että opiskelija toteuttaa käytän-
nön valmistelut ja ottaa kaikki tarvittavat 
asiakirjat mukaan (ks. myös KV-opas):

  Eurooppalainen sairaanhoitokortti
  Matkavakuutus
  Passi/kuvallinen henkilökortti
  Kohdemaan matkaopas, sanakirja
  Pankki-/luottokortti
  Lentoliput
  Majoituspaikan osoitetiedot
  Learning Agreement 
  Europass Mobility (liikkuvuustodistus)
  Saapumisohjeet ja kontaktihenkilöiden 

yhteystiedot
  Kriisitoimintaohjeistus
  Ammattiosaamisen näyttöön, arviointiin 

yms. liittyvät dokumentit tarvittaessa
  Tuliaiset/viemiset
  Valuutan vaihto
  Lääkkeet (reseptit, ruokavalioon liittyvät 

selvitykset)

PAPERIT KUNTOON 
JA SUUNNITELMAT VALMIIKSI
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MIETITÄÄN YHDESSÄ TAVOITTEET
  Käydään läpi opiskelijan kanssa, onko kaikki tarvittavat dokumentit täytetty ja/tai mukana.
 Informoidaan vastaanottavaa tahoa toimittamalla dokumentit etukäteen ja lähettämällä 

Workplace instructor’s guide -opas.
  Ohjeistetaan opiskelija kirjaamaan omaa oppimisprosessiaan, esimerkiksi oppimispäivä-

kirjaan tai blogiin.
  Käydään tavoitekeskustelu opiskelijan kanssa -> KV-jakson osaamistavoitteiden kirkasta-

minen.
  Ohjeistetaan opiskelija käymään keskustelua TOP-ohjaajan kanssa; TOP-paikan pelisään-

nöt, työajat, työturvallisuus, vaatetus yms.
  Varmistetaan, että opiskelijalla on mukana oppilaitoksen/alueen englanninkielistä esite-

materiaalia.
  Kehotetaan valmistautumaan esittelemään omaa oppilaitostaan ja kotimaataan vieraalla 

kielellä, esimerkiksi esitys kotimaasta, oppilaitoksesta ja/tai opiskeltavasta alasta.
  Mikäli jakso sisältää ammattiosaamisen näytön, sovitaan vastaanottavan ohjaajan kanssa 

näyttöön liittyvät asiat.

OHJAUS- JA DOKUMENTOINTITAVOISTA 
SOPIMINEN

  Ohjeistetaan ilmoittamaan perille saapumisesta ohjaavalle opettajalle/KV-koordi-
naattorille. 

  Sovitaan yhteydenpidon aikataulut ja käytännöt.

  Huom! Varayhteydenpitosuunnitelma, mikäli yhteydet tai välineet eivät toimi.

• Kuka? (opiskelija – TOP-ohjaaja – ohjaava opettaja –  KV-koordinaattori)
• Yhteydenpidon roolituksesta sopiminen – keneen otetaan yhteyttä missäkin tilanteessa.
• Kuinka usein? (esim. viikoittain)
• Miten? (puhelu, tekstiviesti, sähköposti, Skype, videoneuvottelu, Facebook – huom. 
aikaerot)
• Suunniteltu sisältö yhteydenpidolle; kuulumiset, TOP:n toteutuminen jne.
•Raportointi: blogi, matkaraportti, oppimispäiväkirja, Facebook-päivitykset, 
Instagram-kuvat, videot, yms. 
• Varmista, että opiskelijalla on tarvittava tietotekninen osaaminen yhteydenpitoon ja ra-
portointiin: järjestelmät, tunnukset ja välineet. Raportointipohjan esim. blogin luominen 
ennen ulkomaanjakson alkamista on järkevää.
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OHJAUS 
LIIKKUVUUDEN AIKANA

Kansainvälisen jakson aikana on tärkeää, että ulkomailla olevan opiskelijan jaksoa ohjaavat hen-
kilöt kotimaassa ja ulkomailla pitävät sovitusti yhteyttä sekä opiskelijaan että tarvittaessa toisiin-
sa. Opiskelijan oppimisprosessia tuetaan siten, että hän saavuttaa jaksolle asetetut ammattiosaa-
misvaatimukset. Opiskelija hyödyntää arkioppimisen tarjoamia mahdollisuuksia ja arkioppiminen 
tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijan osaamista. Jakson aikana opiskelija osallistuu 
sovitulla tavalla kotikansainvälistymisen edistämiseen, esimerkiksi online-yhteyden välityksellä. 

  Varmistetaan opiskelijan perille pääsy ja jakson käynnistyminen:
 • Opiskelijan saapuminen kohteeseen, majoitus ja muut käytännön asiat ovat kunnossa.
 • Ensimmäisen TOP-päivän aikataulu ja kulkuohjeet paikalle.
 • Vastaanottava ohjaaja ymmärtää opiskelijan ulkomaanjaksoon liittyvät ammattitai-  
 tovaatimukset ja arkioppimiseen liittyvät asiat.
 •Opiskelija ja TOP-ohjaaja ymmärtävät tavoitteet, lomakkeiden sisällöt ja arvioin tikriteerit.

  Ohjataan opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta oppimisprosessistaan.
  Kannustetaan tutustumaan vieraaseen kulttuuriin ja toimintatapoihin.
  Kannustetaan oppimaan lisää ja linkittämään tietoa uusiin kokemuksiin.
  Rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kielitaitoaan. 
  Ohjataan tekemään vierailuja ja opintokäyntejä, esimerkiksi alueen oppilaitoksiin ja 

yrityksiin. Vierailut on hyvä sopia etukäteen TOP-ohjaajan ja KV-koordinaattorin kanssa 
yhdessä.

  KV-koordinaattorilla tai ohjaavalla opettajalla mahdollisuus  tehdä työssäoppimispaik-
kaan seurantamatka ja ottaa ammattiosaamisen näyttö vastaan.

  Varmistetaan ammatillisen oppimisen eteneminen esim. viikoittain:
 • TOP-ohjauksen toteutumisen varmistaminen.
 • TOP-paikan perehdytyksen toteutumisen varmistaminen; työajat, -tavat, -turvallisuus,  
 -vaatetus, pelisäännöt, ruokailut.
 • Vastaako työnkuva ja sisältö sovittua – TOP-suunnitelma vs käytäntö.
 • Ammatillisen osaamisen tarkistaminen – TOP-tavoitteiden varmistaminen.
 • Palautteen antaminen/palautteen pyytäminen, yhteydenpito oppilaitokseen.
   Yhteydenpito sovittujen aikataulujen ja tapojen mukaan – ohjausyhteydenpidon var-
mistaminen suunnitellun mukaisesti. Reaaliaikainen ohjaus on opiskelijalle tärkeää ulko-
maanjakson aikana.

  Mikäli jakso sisältää ammattiosaamisen näytön, ohjaaja perehtyy opiskelijan laatimaan 
näyttösuunnitelmaan.

  Varmistetaan opiskelijan turvallisuus ja arkielämän sujuminen:
  • Ammatillinen turvallisuus TOP-paikassa.
 • Sairastuminen, tapaturmat TOP-paikassa ja vapaa-ajalla.
  • Paikallinen ympäristö ja sen tunteminen; turvallinen liikkuminen, riskipaikkojen 
 huomioiminen.
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KEHITTYMISEN DOKUMENTOINTI 
JA YHTEYDENPITO

  Ohjauskeskustelua arkioppimisen näkökulmasta:
 • Ovatko perusasiat hallussa?
 • Kehotetaan kokeilemaan kulttuuriin liittyviä uusia asioita.
 • Annetaan mahdollisen koti-ikävän  helpottamiseen liittyviä vinkkejä.
 • Ongelmien kyseleminen – ratkaisujen etsiminen, ohjeistaminen.

  Yhteydenpito ja tarkastelu ammatillisen kehittymisen näkökulmasta:
 • Yhteydenpito TOP-ohjaajaan ja opiskelijaan.
 • Tekeekö opiskelija tavoitteiden mukaisia tehtäviä (opiskelijan ja TOP-ohjaajan   
 näkökulmat)? Toimenpiteet tämän mukaan ja tarvittaessa yhteys työpaikkaan.
 • Muistutetaan tulevasta arvioinnista/näytöstä.
 • Ammatillisen kehittymisen dokumentointi ja reflektointi, oppimispäiväkirja yms.

AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI
  Tarkistetaan, saavutetaanko työssäoppimisen/ muiden opintojen henkilökohtaiset 

tavoitteet. – Keskustelu ulkomaisen TOP-ohjaajan ja opiskelijan kanssa.
  Työssäoppimisen arviointi – ohjaava opettaja osallistuu joko etukäteen selventämäl-

lä lomakkeita ja olemalla reaaliaikaisesti yhteydessä arvioinnissa tai seurantamatkalla 
paikan päällä.

  Muistutetaan opiskelijaa raportin tekemisestä.
  Ohjataan opiskelijaa hyödyntämään saamaansa osaamista ja omia oppimiskoke-

muksiaan
 • Hankitun osaamisen siirtäminen osaksi osaamista myös kotimaassa.
 • Kansainvälisen jakson kehittäminen.
 • Tarvitseeko opiskelija apua ”isomman” kuvan rakentamisessa?

  Arviointilomakkeiden läpikäyminen TOP-ohjaajan kanssa.
  Mikäli jaksolla annetaan ammattiosaamisen näyttö, ammattiosaamisen näytön to-

teutus ja arviointikeskustelu.
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OHJAUS 
ULKOMAANJAKSON JÄLKEEN

Kansainvälisen jakson jälkeen on vielä monia asioita muistettavana. Rahoittaja vaatii asiaan 
kuuluvia dokumentteja ja palautetta, oli rahoittajana hanke tai ammattiopisto.  Ammatti- 
opistoissa opettaja/työssäoppimisen ohjaaja käy läpi osaamisen, jota opiskelija on hankkinut 
ulkomailla. Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijan opintoja. Osaamispis-
teet siirretään opiskelijan opintokorttiin.  Työssäoppimisen ohjaaja varmistaa opintosuorite-
otteen merkinnät.

Ohjaava opettaja pitää paluupalaverin opiskelijan kanssa:
  Oppimiskokemusten läpikäynti ja palautekeskustelu jakson kokemuksista, raportti.
  Mahdollisen työtodistuksen/arvioinnin tarkistus – ammattiosaamisen näyttö -> arviointi-

keskustelu.
  Osaamisen arviointi (varsinkin, jos jakson arviointi ulkomaan TOP:ssa on ollut vähäistä).
  Opiskelijan oma arviointi tärkeää. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, myös 

tavoitteet ylittävä osaaminen.
  Osaamispisteiden määrittely/tarkennus – kirjaus opintosuoritusotteeseen.
  Ohjataan opiskelija päivittämään ePortfolio.
  Varmistetaan, että dokumentit on allekirjoitettu ja tarvittaessa leimattu.

 o Työssäoppimisen suunnitelma – Learning Agreement
  Terveydenhoitajan konsultointi tai ohjaus terveydenhoitajan luo tarvittaessa.

KV-koordinaattori ohjaa opiskelijaa:
  Tekemään vaihdosta matkaraportin.
  Tarkistamaan, että liikkuvuustodistus - Europass Mobility on allekirjoitteu ja leimattu.

 o Liikkuvuustodistuksesta kopio oppilaitokselle/hankkeen hallintoon 
  Palauttamaan kuitit matkoista ja majoituksesta (mahdollisesti kieli- ja kulttuurivalmen-

nuksesta).
  Jakamaan kv-kokemuksia muille opiskelijoille.
  Osallistumaan kv-infotilaisuuksiin kertomalla kokemuksestaan.
  Toimittamaan kuvia, artikkeleita ja/tai videoita oppilaitoksen markkinointiin.
  Lähettämään kiitokset kv-työssäoppimispaikkaan, välittävälle organisaatiolle ja isäntäper-

heelle.
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KESKEINEN SANASTO, 
MUISTIINPANOJA JA YHTEYSTIETOJA 

MoU    Memorandum of Understanding; yhteistyösopimus, puitesopimus
LA    Learning Agreement; oppimissopimus
LoI   Letter of Intent; aiesopimus
HOPS    Henkilökohtainen opintosuunnitelma
HOJKS    Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Europass Mobility  Liikkuvuustodistus
Europass CV   Europass-ansioluettelo
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