
Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus



Ennen liikkuvuusjaksoa

• Täytä apurahasopimus ja toimita kv-yhteyshenkilölle / Tiina Kalliolle 

https://www.winnova.fi/opiskelijalle/opiskelu/kansainvalisyys

• Aloita Kohti kansainvälisyyttä -valmennus itslearning-oppimisalustalla.

• Tee OLS-kieliarviointi, saat linkin sähköpostiisi. Tehtyäsi arvioinnin 

kielikurssilisenssi on voimassa koko vaihtojaksosi ajan.

• Huolehdi itsenäisesti matka- ja majoitusjärjestelyistä, saat apua alasi 

kv-yhteyshenkilöltä tai matkatoimistosta.

• Varmista passisi voimassaolo.

• Hanki eurooppalainen sairaanhoitokortti: 

https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

• Muista tehdä matkustusilmoitus ulkoministeriöön.
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Reissaa fiksusti maailmalla - Muista 4 M! 

WinNova noudattaa ulkoministeriön 4 M – muistisääntöä

1. lue matkakohteesi matkustustiedote

2. tee matkustusilmoitus https://um.fi/matkustusilmoitus

3. tarkista, että matkustusasiakirjasi on kunnossa

4. tutustu matkavakuutuksiin.

HUOM. WinNovalla on voimassa matkavakuutus liikkuvuusjaksolle lähteviä 

opiskelijoita varten. Opiskelijoiden ei tarvitse ottaa erillistä matkavakuutusta.
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Vakuutusturva ulkomailla

WinNovan opiskelijan ulkomailla voimassa olevat vakuutukset:

• Lakisääteinen tapaturmavakuutus

• Pohjola Vakuutus 78-20000-49155-7

• Pyydä dokumentti mukaasi

• Yrityksen matkaturva

• Pohjola Vakuutus 16-763-331-6

• 24 h Matkahätäapu + 358 102 530 011

• Talleta vakuutusnumerot ja matkahätäapunumero muistiin esim. 

puhelimeesi!
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Yrityksen Matkaturva

• Vakuutustunnus: 16-763-331-6

• Yrityksen matkaturva korvaa matkasairaudesta tai -tapaturmasta 

aiheutuvia hoitokuluja kuten esim. sairaanhoitajan tai lääkärin 

tutkimukset ja hoidot, kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin 

ja matkatapaturmassa hajonneet silmälasit.

• Vakuutuksessa on hoitoturva, matkasairauden ja matkatapaturman 

hoitokulut ovat ilman euromääräistä ylärajaa.

• Vakuutukseen sisältyy keskeytymisturva, peruutusturva sekä 

myöhästymis- ja odottamisturvat. Keskeytymisturva korvaa mm. 

sairaskuljetuksen kotimaahan.

• Matkavakuutus on voimassa koko maailmassa ja se kattaa kaikki 

alle kolmen kuukauden matkat.

• Matkatavaravakuutus on 1 500 euroon saakka ilman omavastuuta.

• Korvaussiassa tarvittaessa soitto Matkahätäapuun + 358 102 530 011

• (24h Travel Emergency Service Pohjola)
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Matkustusturvallisuus

• Matkustustiedotteiden turvallisuustasot ovat •Noudata tavanomaista 

varovaisuutta •Noudata erityistä varovaisuutta •Vältä tarpeetonta 

matkustamista •Vältä kaikkea matkustamista •Poistu maasta

• Kun UM:n matkustustiedotteessa on maininta "erityisestä 

varovaisuudesta" matkasuunnitelmia tekeviä pyydetään huomioimaan 

tämä matkaa suunnitellessaan. WinNova ei edellytä siinä 

tapauksessa matkaan lähtöä, mutta ei sitä myöskään ehdottomasti 

kiellä. Harkinta jää siis ao. henkilölle itselleen. Edelleen jos 

tiedotteessa on maininta, että matkustusta ei suositella tai alueella on 

muutoin akuutti tilanne, WinNovasta ei ko. alueelle lähdetä.

• UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia ja ne antavat tietoa 

matkustajan oman päätöksenteon tueksi. Matkustaja vastaa 

matkapäätöksestään aina itse.
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Ennen liikkuvuusjaksoa

• Laadi yhteistyössä kv-yhteyshenkilön kanssa koulutussopimus ja 

täydennysosa (Training agreement – Learning agreement* ja 

Complement*) kahtena kappaleena mukaan otettavaksi.

• Varmista reseptilääkkeiden riittävyys ja vaadittavat rokotukset.

• Varaa tarvittaessa aika terveydenhoitajalle terveystarkastusta ja 

rokotuksia varten, on pakollinen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

• Valmistaudu kertomaan Suomesta, kotipaikkakunnastasi, WinNovasta, 

itsestäsi ja opiskelustasi englanniksi / muulla vieraalla kielellä ☺ .

* lyhenne = LA ja LA complement
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Liikkuvuusjakson aikana

• Ole säännöllisesti yhteydessä kotimaan kouluun ja opettajiin.

• Ota valokuvia, pidä blogia tai vastaavaa.

• Dokumentoi oppimistasi, kirjaa muistiin havaintoja ja vertailuja.

• Jaa kokemuksia somessa, muista tietosuoja ja salassapito.

• Käytä #erasmus+, #winnovaprojects

• Pyydä osallistumistodistus / harjoittelutodistus liikkuvuusjaksostasi.

• Pyydä tarvittavat allekirjoitukset koulutussopimuksiin ja sen 

täydennysosaan (Learning / Training Agreement + LA complement), 

joista toiset tuot mukanasi kouluun.
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Liikkuvuusjakson jälkeen

• Täytä palauteraportti Beneficiary Modulessa (BM), saat linkin 

sähköpostiisi.

• Tee OLS-kieliarviointi.

• Toimita allekirjoitettu koulutussopimus ja allekirjoitettu 

osallistumistodistus alan kv-yhteyshenkilölle / Tiina Kalliolle.

• Käy palautekeskustelu liikkuvuusjaksostasi vastuuopettajan / alan kv-

yhteyshenkilön kanssa.

• Valmistaudu kertomaan jaksostasi muille opiskelijoille ☺
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Matkatuki
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Yksilötuki
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Yksilötuki
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Opiskelijavaihto on maailmanluokan 

mahdollisuus, korvaamaton kokemus 

ja unohtumaton elämys.

USKALLA, ROHKENE JA KOKEILE –

TEE SIITÄ TOTTA!




