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Ulkomaisen jakson edellytykset ja ohjeet  
 
Kohdemaat: Liikkuvuuksia toteutetaan ja vastaanotetaan EU ja Schengen maista viikosta 43/2021 alkaen. 
Iso-Britannian ja Venäjän liikkuvuuksien osalta tarkastellaan tilannetta viimeistään 15.1.2022. Suositaan 
olemassa olevia kontakteja. 
 
Testit: Opiskelijoiden osalta mahdolliset vaadittavat maakohtaiset lisätestit tulee opiskelijan itse 
kustannettavaksi.  
 
Koronapassi: Lähtijän tulee hankkia vaadittavat maahantulo asiakirjat. EU- ja Schengen maihin saapuessa 
edellytetään koronapassia (maahantulon asiakirja) mikäli haluaa välttyä karanteeni- ja testikäytännöltä. 
REDU ei myönnä apurahaa karanteenin ajaksi. KV-ohjaaja varmistaa suullisesti ja kirjallisella sopimuksella, 
että opiskelija on ymmärtänyt vaatimukset. 
 
Ikä: Pääsääntöisesti täysi-ikäiset. Alle 18v. mikäli mukana on opettaja/ohjaaja tai erillisen sopimuksen 
mukaan. 
 
Vakuutukset: REDUn vakuutus (if-Novum) kattaa matkustuksen ja työpaikalla / oppilaitoksessa tapahtuvan 
oppimisen. Opiskelijalla tulee olla kirjallinen päivittäinen työvuorolista / lukujärjestys koko ulkomaisen jakson 
ajalle. Opiskelijan tulee hankkia ulkomaisen jakson mittainen vapaa-ajan vakuutus (rahoittajan vaatimus).  
Huom! REDUn matkavakuutus ei korvaa pelkästä sairauden epäilystä aiheutuneita kuluja esim. altistumisesta 
aiheutuneet testi- ja karanteenikulut. Mikäli henkilö joutuu sairauden vuoksi karanteeniin ulkomaan jakson 
aikana, ja on sen vuoksi pakotettu järjestelemään kotiin paluutaan uudelleen, vastaa REDU niistä aiheutuvista 
kustannuksista.  
REDUn vakuutustodistukset tulostetaan mukaan ja matkavakuutuskortin saa ladattua vakuutuskäsikirjan s.12 
(REDUn kansainvälisyyssivusto). 
Vakuutusyhtiön if matkahätäpalvelu 24 h/vrk +45 38 48 89 77. 
 
Lähtövalmennus: Lähtövalmennus toteutetaan huolellisesti (kv-ohjaaja), selvittäen kohdemaan tilanne ja 
ohjeet (Re-open EU (europa.eu) ,kohdemaan rajavartiolaitoksen ohjeet ja Ulkoministeriön matkustusohjeet) 
sekä hyödyntäen kv-verkkovalmennuspaketin eri osioita, erityisesti terveysturvallisuusasioita. Opiskelijan 
ulkomaisen jakson yleisiä ohjeita löytyy intran kansainvälisyyssivustolta. 
 
Turvallisuusohjeet: Opiskelijan ulkomaisesta jaksosta täytetään ja toimitetaan turvallisuuspäällikkö Tiina 
Karisaarelle Intran turvallisuuskäsikirjasta löytyvä kv-liikkuvuusjaksolle lähtevän opiskelijan 
matkustussuunnitelma ja turvallisuusohjeet-lomake Lisäksi opiskelijan on hyvä perehtyä Turvallisesti 
ulkomaille oppaaseen. 
 
Lähtijän tulee hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti sekä tehdä UM matkustusilmoitus ja tallettaa 
tärkeät puhelinnumerot. 
 
Sopimus: Ulkomaisesta jaksosta laaditaan sopimus (sitoumus). 
 
HUOM! Koronatilanteesta johtuen ohjeet ja toimintatavat voi muuttua nopeasti – seuraa tilannetta 
aktiivisesti! 
 
Suomen kansalainen voi aina palata kotimaahan, Suomeen saapumisen osalta on hyvä tarkistaa ohjeet 
Etusivu - Finentry sekä Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana | Rajavartiolaitos . 
 

https://rokki.redu.fi/toimintakasikirja/kv/Jaetut%20asiakirjat/Vakuutusk%C3%A4sikirja_4.5.2020.pdf
https://rokki.redu.fi/toimintakasikirja/kv/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Henkil%C3%B6st%C3%B6n%20kansainv%C3%A4lisyys.aspx
https://reopen.europa.eu/en
https://um.fi/matkustaminen
https://rokki.redu.fi/toimintakasikirja/kv/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Opiskelijaliikkuvuus.aspx
https://rokki.redu.fi/turvallisuus/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Matkustaminen%20opiskelijan%20kanssa%20ja%20talon%20autojen%20k%C3%A4ytt%C3%B6.aspx
https://rokki.redu.fi/turvallisuus/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Matkustaminen%20opiskelijan%20kanssa%20ja%20talon%20autojen%20k%C3%A4ytt%C3%B6.aspx
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/160125/Laurea%20Julkaisut%20104.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/160125/Laurea%20Julkaisut%20104.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
https://um.fi/matkustusilmoitus
https://www.finentry.fi/
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
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