


LIIKKUVUUSPROSESSI
Ennen liikkuvuutta

Valinta



KUINKA VALITA OPISKELIJAT 
LIIKKUVUUSJAKSOILLE?

➢ Päätä ensin EU:n twinning-kumppanisi kanssa, minkä koulutusalan ja 
minkä vuoden opiskelijat voivat hakea liikkuvuutta:

Esimerkiksi vain matkailualan 3. vuoden opiskelijat voivat osallistua liikkuvuuteen

➢ Päätä EU-kumppanin kanssa, onko liikkuvuuteen lähtevien 
opiskelijoiden oltava yli 18-vuotiaita vai ei

➢ Opiskelijoiden, jotka haluavat lähteä liikkuvuusohjelmaan, on 
vastattava hakuilmoitukseen ja läpäistävä valintaprosessi

➢ Määritä hakuaika (hakuilmoitus tulisi olla esillä 3-4 viikon ajan)



HAKUILMOITUS
➢Voidakseen osallistua hakuun ehdotamme, että ehdokkaat lähettävät 

sinulle:
▪ Hakemuslomake (Liite 1)

▪ Motivaatiokirje englanniksi (Liite 2)

▪ englanninkielinen ansioluettelo (voi tehdä sähköisesti Europassin verkkosivuilla)

▪ Kopio passista, joka on voimassa ulkomaanmatkoja varten, ja sairausvakuutuskortista

➢Päätä, kuka valitsee ehdokkaat (esim. koulutuspäällikkö, opettajat...)



HAKUILMOITUS

➢Laadi hakuilmoitus ja julkaise se koulussa tai koulun verkkosivustolla. Katso 
liite 3 ja mukauta sitä omien ja EU:n twinning-toiminnan tarpeiden mukaan

➢Ilmoita kaikille oppilaille hausta (ks. liitteenä oleva esite - Liite 4)
▪ Järjestä tiedotustilaisuuksia luokissa, vanhempien kanssa jne.



VALINTAPROSESSI
➢Kun suljet hakuilmoituksen, on aika valita ulkomaille lähtevät opiskelijat!

➢Lue heidän hakemuksensa, motivaatiokirjeensä ja ansioluettelonsa ja arvioi heidän 
hakemuksiaan näiden kriteerien perusteella:

‒ Motivaatio

‒ Määrätietoisuus

‒ Ammatilliset taidot

‒ Kielitaito

➢Arvioi heidän täyttämänsä hakulomake (viimeinen osa)

➢Tiedota valinnoista kaikkia valintamenettelyyn osallistuneita hakijoita

V2V-hankkeessa voit valita 4 opiskelijaa 
lyhytkestoiseen liikkuvuuteen vuonna 2022



VAADITTAVAT ASIAKIRJAT
➢Kun valitset opiskelijoita, ota huomioon asiakirjat, joita tarvitaan matkustamiseen ja 

oleskeluun vastaanottavassa maassa:

▪ Voimassa oleva passi (tarkista asiakirjan voimassaoloaika)

▪ Viisumi

▪ Sairausvakuutus

▪ Yrityksissä vaadittavat rokotukset

▪ Covid-19 määräykset

➢Kaikki nämä tiedot löytyvät V2V-tietovarastosta. Jos sinulla on epäilyksiä, tarkista ne 
EU:n Twinning-kumppaniltasi.

➢Muista: jos opiskelijalla ei ole kaikkia vaadittuja asiakirjoja, et voi lähettää häntä 
ulkomaille. Ota siis kaikki nämä seikat huomioon valintaprosessin aikana.

➢PS. Koska voit lähettää ulkomaille 4 opiskelijaa, ota huomioon, että sinulla pitäisi olla 
vielä muutama opiskelija varalla siltä varalta, että joku peruu lähtönsä tai ei pysty 
matkustamaan ulkomaille.



SAATTAVAT OPETTAJAT

➢Vuonna 2022 V2V-hankkeessa lähetetään 4 opiskelijaa liikkuvuusjaksolle 
ulkomaille opettajan kanssa

➢Huomaa, että sinun tulisi valita opettaja, joka puhuu englantia.

➢Voit valita joko yhden opettajan 30 päiväksi tai kaksi opettajaa 16 päiväksi.


