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KANSAINVÄLISEN OPISKELIJAVAIHDON PERIAATTEET
Tämä asiakirja koskee Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden (kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa
suorittavien, sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) osalta myös tohtoriopiskelijoiden)
opiskelijavaihtoa. Kauppakorkeakoulun International Business -ohjelmassa (Mikkelin kampus) sekä CEMSohjelmassa periaatteita noudatetaan soveltuvin osin. Asiakirjan keskeinen sisältö koskee opiskelijavaihdon
haku- ja valintaprosessia, vaihdossa suoritettavia opintoja, vaihto-opintojen hyväksi lukemista osaksi
tutkintoa, sekä Aalto-yliopiston myöntämiä opiskelijavaihdon apurahoja.
Aalto-yliopiston kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteista päättää opetuksesta vastaava vararehtori
Aalto-yliopiston opiskelijapalveluiden päällikön esittelystä. Periaatteiden soveltamisesta vastaavat Aaltoyliopiston korkeakoulujen oppimispalvelut ja periaatteiden linjauksia kehitetään yhteistyössä Aalto-yliopiston
koulujen ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kesken.
Vaihto-ohjelman hakujen toteuttamisesta ja hakemusten käsittelystä vastaavat korkeakoulujen
oppimispalvelut. Opiskelijavaihdon opiskelijavalinnasta ja apurahoista päätetään korkeakouluissa
päätösmatriisin mukaisesti.
Ulkopuolisen rahoituksen ohjelmissa voi olla Aallon periaatteista poikkeavia ehtoja.

1. OPISKELIJAVAIHDON PERIAATTEET
Aalto-yliopisto kannustaa opiskelijoitaan valitsemaan vaihto-opiskelun osaksi tutkintoaan. Vaihto-opiskelu
ulkomailla tukee opiskelijan akateemisia opintoja Suomessa. Yleiset vaihto-opiskelulle asetetut tavoitteet
Aalto-yliopistossa ovat henkilökohtainen kasvu, myös akateemisella ja eettisellä tasolla, kulttuurienvälisen ja
kansainvälisen kompetenssin kehittäminen, valmiudet toimia globaalissa ympäristössä ja sujuva käytännön
vieraan kielen taito.
Aalto-yliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa (ARTS: myös tohtoritason tutkintoa) suorittavat
opiskelijat voivat hakea
1) Aalto-yliopiston tarjoamia vaihtopaikkoja partnerikorkeakoulussa sen mukaan, mihin paikkoihin opiskelija
on oikeutettu ensisijaisen opinto-oikeutensa perusteella. Vaihtopaikat on jaettu opintoaloittain (kauppatieteet,
taide ja tekniikka). Paikat ovat haettavissa opiskelijan opintoalan määrittämien ehtojen mukaisesti. Mikäli
opiskelija saa Aalto-yliopiston tarjoaman vaihtopaikan, myönnetään hänelle automaattisesti myös Aaltoyliopiston opiskelijavaihdon apuraha.
2) Free mover -apurahaa itse hankkimaansa opiskelupaikkaan ulkomailla Aalto-yliopiston vaihto-ohjelman
vaatimukset täyttävässä korkeakoulussa ulkomailla. Aalto-yliopiston kansainvälisen opiskelijavaihdon
periaatteet koskevat myös free mover -apurahan hakijoita.
Vaihto-opiskelujaksoksi luetaan lukukauden/lukuvuoden/trimesterin vähintään kolme kalenterikuukautta
kestävä opiskelu korkeakoulussa, jonka kanssa Aalto-yliopistolla on vaihtoyhteistyösopimus. Joissakin
erikseen mainituissa trimester-kohteissa vaihto-opiskelujakson kesto voi poiketa mainitusta. Tämän lisäksi
opiskelu nk. free mover -opiskelijana Aalto-yliopiston vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä ulkomaisessa
korkeakoulussa luetaan vaihto-opiskelujaksoksi.
Vaihtoon lähtevän opiskelijan (myös free mover -opiskelija) on aina oltava vaihtolukukauden aikana läsnä
oleva opiskelija Aalto-yliopistossa.
Jos vaihtojakson opintosuorituksille asetettua tavoitetta ei saavuteta, opiskeluun tulee esteitä, vaihtojakson
kestoon tulee merkittäviä muutoksia tai kohdekorkeakoulu/opiskelija itse peruu vaihdon, on opiskelija
velvollinen ilmoittamaan asiasta kotikorkeakouluunsa välittömästi.
Yhdellä hakukierroksella opiskelijalle voidaan myöntää enintään yksi vaihtopaikka ja liikkuvuusapuraha, tai
free mover -apuraha.
Kauppakorkeakoulussa (BIZ) vaihtopaikka voidaan myöntää yhdeksi lukukaudeksi. Päähaussa vaihtopaikan
vastaanottanut ei voi hakea vaihtopaikkaa saman vuoden täydennyshaussa.
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Tekniikan korkeakouluissa (CHEM, ELEC, ENG, SCI) sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (ARTS)
vaihtopaikka voidaan myöntää joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi. Jos aikaisempi hakuprosessi on kesken,
uutta hakemusta ei voi laittaa vireille samalle ajanjaksolle (lukukausi/lukuvuosi).
Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat suorittaa enintään yhden vaihto-opiskelujakson tutkintoa kohden,
yhden KTK-tutkinnossa ja yhden KTM-tutkinnossa.
Tekniikan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS)
opiskelijoiden vaihtojaksojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta kansainvälisen opiskelijavaihdon
periaatteiden sekä tutkintovaatimusten tulee täyttyä.
Yleinen hakukelpoisuus
Opiskelijan tulee olla Aalto-yliopiston läsnä oleva opiskelija vaihto-ohjelmaan tai free mover -apurahaa
hakiessaan. Poissaolevana voi hakea vaihto-ohjelmaan tai free mover -apurahaa, mikäli on ilmoittautunut
poissaolevaksi seuraavista syistä: 1) opiskelija suorittaa ase-velvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain
(1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua; 2)
opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai 3) opiskelija on oman sairautensa tai vammansa
vuoksi kyvytön opiskelemaan. Tällöin tulee hakemuksen yhteydessä toimittaa todistus poissaolon syystä.
Vaihtoon lähtevältä alempaa perustutkintoa (kandidaatin tutkinto) suorittavalta opiskelijalta edellytetään, että
hänellä on vähintään 30 opintopistettä rekisteröitynä Aalto-yliopiston opintorekisteriin vaihtohaun
aikataulussa ilmoitettuun päivään mennessä. Vaihto voi toteutua aikaisintaan toisena opiskeluvuonna.
Suoraan ylempään perustutkintoon (maisterin tutkinto) valituilla opiskelijoilla tulee olla vähintään yksi täysi
läsnäololukukausi, mutta heiltä ei vaadita minimiopintopistemäärää hakuvaiheessa. Vaihto voi tapahtua
vasta toisena opiskeluvuonna. Näiden opiskelijoiden osalta voidaan tehdä erillisellä ilmoituksella poikkeuksia
ns. kesälukukauden osalta, jolloin vaihto-opintojakso voi alkaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.
Vaihto-opinnot ovat aina osa opiskelijan tutkintoa ja niille tulee olla tilaa tutkinnossa. Opiskelijan ulkomailla
suorittamat vaihto-opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa/tutkintoja voimassa olevien tutkintovaatimusten
mukaisesti. Opintojen hyväksiluvussa noudatetaan Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeita.
Vaihtokorkeakoulussa suoritettujen opintojen tavoitelaajuus on vähintään 30 opintopistettä (tai Aaltoyliopiston määrittelemä vastaava määrä kohdekorkeakoulun paikallisilla opintopisteillä mitattuna)
lukukaudessa kandidaatin tutkinnossa ja vähintään 24 opintopistettä (tai Aalto-yliopiston määrittelemä
vastaava määrä kohdekorkeakoulun paikallisilla opintopisteillä mitattuna) lukukaudessa maisterin
tutkinnossa. Tietyissä erikseen määritellyissä kohdekorkeakouluissa, joissa lukuvuosi muodostuu
trimestereistä (tai vastaavista), voi yhden trimesterin (tai vastaavan) mittaisten vaihto-opintojen laajuus
poiketa yllä olevasta.
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tohtorin tutkinnossa opiskelijavaihdon aikana suoritettava
opintopistemäärä sovitaan erikseen hakijan ohjaajan kanssa.
Kauppakorkeakoulun (Otaniemen kampus) opiskelijoilta vaaditaan hakuaikataulussa ilmoitettuna
ajankohtana minimikeskiarvoa 3,00. Tekniikan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) opiskelijoilta
vaaditaan hakuaikataulussa ilmoitettuna ajankohtana minimikeskiarvoa 2,00. Minimikeskiarvo tarkastetaan
opintomenestysindeksin (kts. 2.3.1. Opintomenestysindeksi) laskennassa käytettävistä opinnoista. Taiteiden
ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoilla ei ole minimivaatimusta keskiarvolle.
Alakohtaiset minimikeskiarvoa koskevat vaatimukset eroavat opintojen arviointitapojen eroavaisuuksista
johtuen (ARTS) ja vaihtosopimusten alakohtaisten ehtojen eroavaisuuksien vuoksi.
2. VAIHTO-OHJELMAN HAKUPROSESSI
2.1 Vaihtohaun vaiheet
Vaihto-opiskelupaikkojen hakuprosessin päivämäärät vahvistetaan vuosittain. Aalto-yliopisto tekee valinnat
ja ilmoittaa valintojen tuloksista hakijoille. Mikäli hakija ei halua ottaa paikkaa vastaan, hänen tulee ilmoittaa
siitä erikseen ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Aalto-yliopisto ilmoittaa kohdekorkeakouluille Aaltoyliopiston haussa valituista opiskelijoista (nominaatio). Opiskelijan tulee hakea kohdekorkeakouluun
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ilmoitetun ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Kohdekorkeakoulu tekee lopullisen valintapäätöksen
opiskelijan hyväksymisestä/hylkäämisestä.
2.2 Vaihtopaikat
Haettavissa olevat, vaihtosopimuksiin perustuvat opiskelupaikat julkaistaan hakuajan alkaessa.
Täydennyshakuun avataan ensimmäiseltä hakukierrokselta vapaaksi jääneitä vaihtopaikkoja
mahdollisuuksien mukaan. Haku opiskelijavaihtoon järjestetään sähköisen liikkuvuusjärjestelmän kautta.
Opiskelija voi hakea erikseen ilmoitettuun määrään hakutoiveita sitovassa ensisijaisuusjärjestyksessä.
Jokainen haettava vaihtojakso merkitään omana hakutoiveenaan. Mikäli opiskelijalle ei pystytä osoittamaan
vaihtopaikkaa hänen hakemistaan vaihtokohteista, voidaan opiskelijan hakemuksellaan ilmoittamansa tiedon
perusteella tarjota vapaaksi jäänyttä vaihtopaikkaa.
Kauppakorkeakoulun vaihtokorkeakoulujen kanssa sovitut vaihtopaikat määritellään kandidaatti(undergraduate) tai maisteritasoisiksi (graduate). KTK-opiskelijat hakevat undergraduate-tasoisia
vaihtopaikkoja ja KTM-opiskelijat graduate-tasoisia vaihtopaikkoja. Kohdekorkeakoulut määrittelevät
ohjelmansa undergraduate- tai graduate-tasoisiksi. Tutkintorakenteiden eroavaisuuksista johtuvissa
epäselvissä tapauksissa Oppimispalvelut määrittää vaihtokorkeakoulun ohjelman/ohjelmien tason käyttäen
Kauppakorkeakoulun opintojen tasoa vertailuperustana. Joissakin erikseen määritellyissä
kohdekorkeakouluissa KTM-opiskelijat suorittavat vaihto-opinnot undergraduate-tason ohjelmassa (3.–4.
vuoden opintoja).
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vaihtopaikat määritellään kandidaattitasoisiksi (undergraduate),
maisteritasoisiksi (graduate) tai tohtoritasoisiksi (PhD). Kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat
kandidaattitason vaihtopaikkoja, maisteritason opiskelijat maisteritason ja tohtoritason opiskelijat tohtoritason
vaihtopaikkoja. Joissakin erikseen määritellyissä kohdekorkeakouluissa maisteritason opiskelijat suorittavat
vaihto-opinnot undergraduate-tason ohjelmassa (3.–4. vuoden opintoja), mikäli kohdekorkeakoulu ei tarjoa
maisteritason opintoja.
Tekniikan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) vaihtopaikat määritellään kandidaatti(undergraduate) tai maisteritasoisiksi (graduate) vain, jos kohdekorkeakoulu sitä edellyttää. Vaihto katsotaan
suoritetuksi kandidaatin tutkinnossa, jos kaikki tai osa vaihdossa suoritetuista opinnoista hyväksiluetaan
opiskelijan kandidaatin tutkintoon ja suoritetuksi maisterin tutkinnossa, jos opinnot hyväksiluetaan
kokonaisuudessaan opiskelijan maisterin tutkintoon.
2.3 Valintaperusteet
Hakukelpoiset opiskelijat valitaan kohdekorkeakoulujen vaihtopaikkoihin hakemusten perusteella Aaltoyliopiston sisäisen hakuajan päätyttyä. Vaihtopaikat kohdekorkeakouluissa osoitetaan
opintomenestysindeksin perusteella edellyttäen, että opiskelija on Aalto-yliopiston kansainvälisen
opiskelijavaihdon periaatteiden mukaisesti hakukelpoinen, sekä täyttää kohdekorkeakoulun
kielitaitovaatimukset ja mahdollisesti muut asetetut erityisvaatimukset (esim. tutkintotaso, opintotausta,
opintomenestys, ikä, tai työkokemus). Vaihtoon hakevat voidaan haastatella tarvittaessa.
Opiskelijan jäljellä oleva tutkinnon suoritusaika huomioidaan hänen hakiessaan vaihto-ohjelmaan tai hänen
hakiessaan free mover -apurahaa. Mikäli opiskelijan tutkinnon suoritusaika päättyy ennen suunniteltua
vaihtoa tai sen aikana, voidaan opiskelija valita vaihto-ohjelmaan ehdollisena, edellyttäen että opiskelijalla on
realistiset mahdollisuudet saada lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen. Arvion opiskelijan tilanteesta tekee
opiskelijan korkeakoulun opintoasiainpäällikkö.
Kauppakorkeakoulun vaihtohaussa maisteritasoiseen vaihtoon lähtevältä opiskelijalta edellytetään, että
hän on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ennen vaihtoon lähtöä.
Kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija, joka jatkaa suoraan maisteriohjelmaan, voi hakea KTM-tutkintoon
sijoitettavaan opiskelijavaihtoon syyslukukaudelle suoritettuaan 150 opintopistettä KTK-tutkinnon opinnoista
ja kevätlukukaudelle suoritettuaan 138 opintopistettä KTK-tutkinnostaan hakuaikataulussa määriteltyyn
määräaikaan mennessä. Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan valinta KTM-vaihtoon on ehdollinen,
kunnes hän on valmistunut kauppatieteiden kandidaatiksi. Tutkinnon suorittaminen tarkistetaan ennalta
määrättynä ajankohtana ennen vaihtoon lähtöä.
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vaihtohaussa valinnan edellytyksenä on koulutusohjelman
puoltama opintosuunnitelma tavoitemäärälle opintoja sekä muiden ehtojen ja kohdekohtaisten vaatimusten
täyttyminen. Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan valinta maisteritason vaihtoon on ehdollinen,
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kunnes hän on valmistunut taiteiden tai tekniikan kandidaatiksi. Tutkinnon suorittaminen tarkistetaan ennen
vaihtoon lähtöä.
Tekniikan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) vaihtohaussa valinnan edellytyksenä on
koulutusohjelman puoltama opintosuunnitelma tavoitemäärälle opintoja sekä muiden ehtojen ja
kohdekohtaisten vaatimusten täyttyminen.
2.3.1 Opintomenestysindeksi
Tärkein valintaperuste on opintomenestys, jota mitataan opintomenestysindeksillä. Laskentakaava
opintomenestysindeksille on
opintopisteiden lukumäärä * opintopisteillä painotettu keskiarvo / läsnäololukukausien lukumäärä
(poisluettuna meneillään oleva lukukausi).
Opintomenestysindeksin laskemisessa huomioidaan opintosuoritukset, jotka on kirjattu Aalto-yliopiston
opintorekisteriin hakuaikataulussa ilmoitettuna ajankohtana. Opintomenestysindeksin laskemisessa
huomioidaan korkeakoulun ilmoituksen mukaan joko
a) Aalto-yliopiston opintorekisteriin määräpäivään mennessä kirjatut opinnot, jotka on suoritettu
opiskelijan sen hetkisen opintoalan (taiteet ja suunnittelu, kauppatieteet tai tekniikka) tutkintooikeuden aikana sekä näiden opintojen keskiarvo ja läsnäololukukaudet tai
b) kaikki Aalto-yliopiston opintorekisteriin määräpäivään mennessä kirjatut opinnot, keskiarvo ja
läsnäololukukaudet.
Laskentatapa vahvistetaan hyvissä ajoin ennen hakuprosessin alkua. Kauppakorkeakouluun avoimen väylän
ja siirtohaun kautta valittujen osalta vaihtoehdossa a) huomioidaan myös avoimen väylän opinnot ja
siirtohaun opinnot sekä läsnäolot ennalta määritellyn mukaisesti.
Jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi aikaisempina opiskeluvuosina, näitä poissaololukukausia ei
huomioida opintomenestysindeksin laskennassa. Opiskelijan hakemuksesta voidaan perustellusta syystä
ottaa huomioon poikkeava, harkinnanvarainen läsnäololukukausien määrä mikäli opiskelija on ollut läsnä
oleva, mutta ei ole voinut suorittaa opintoja seuraavista syistä: 1) opiskelija suorittaa ase-velvollisuuslain
(1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain
(194/1995) mukaista palvelua; 2) opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai 3) opiskelija on
oman sairautensa tai vammansa vuoksi kyvytön opiskelemaan tai 4) opiskelija on työskennellyt/työskentelee
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) hallituksessa nykyisen tutkinnon aikana. Tällöin tulee hakemuksen
yhteydessä toimittaa todistus poissaolon syystä.
2.3.2 Opiskelijan kielitaito
Kielitaidon tulee olla riittävä opiskelijan tutkintoon soveltuvien opintojen seuraamiseen ja niistä
hyväksyttävästi suoriutumiseen. Vaadittu kielitaitotaso tulee olla Aalto-yliopiston määrittelemällä tavalla
osoitettuna viimeistään Aalto-yliopiston sisäisen haun määräpäivänä.
Kohdekorkeakoulut voivat asettaa Aalto-yliopiston ohjeista poikkeavia vaatimuksia opiskelijan kielitaidolle
(esim. virallinen kielitesti TOEFL/IELTS). Tällöin opiskelija on velvollinen toimittamaan vaihtokorkeakoulun
vaatiman kielitodistuksen. Jos opiskelijan vaihto alkaa myöhemmin kuin hakua seuraavana lukukautena,
voidaan hakija valita vaihtoon ehdollisena ja hakija voi toimittaa kielitodistuksen erikseen ilmoitettavaan
määräpäivään mennessä.
Valinnoissa ovat etusijalla hakijat, jotka ovat toimittaneet kohteen vaatiman kielitodistuksen Aalto-yliopiston
vaihdon hakuaikana.
2.3.3 Muut mahdolliset vaatimukset (soveltuvuus)
Mikäli kohdekorkeakoululla tai ulkopuolisen rahoituksen liikkuvuusohjelmilla on erityisvaatimuksia kuten
kielitaito, tutkintotaso, vähimmäisopintopistemäärä, opintotausta, opintomenestys, ikä, työkokemus,
kansalaisuus, yms. valittavien opiskelijoiden suhteen, hakijoiden tulee täyttää myös nämä vaatimukset.
2.3.4 Sijoitteluprosessi
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Hakukelpoiset opiskelijat pyritään sijoittamaan vaihtokohteisiin hakulomakkeessa ilmoitetussa
ensisijaisuusjärjestyksessä. Sijoittelussa noudatetaan opintomenestysindeksin mukaista
paremmuusjärjestystä. Tämän lisäksi arvioidaan täyttääkö opiskelija muut asetetut hakuehdot.
Tilanteessa, jossa kahdella tai useammalla hakijalla on sama opintomenestysindeksi ja hakutoive (ARTS: tai
jos indeksiä ei voida laskea), mutta paikkoja ei ole enää jäljellä kaikille kyseisessä hakukohteessa,
tarkastellaan hakijoiden tilannetta kokonaisuutena huomioiden esimerkiksi opintojen keskiarvo, suoritetut
opintopisteet, kohdemaan kielitaito, sekä maisterivaihtoon haettaessa kandiopintojen valmiusaste. Mikäli
eroa hakijoiden välille ei synny, vaihtopaikka arvotaan.
2.3.5 Valintapäätökset
Valituksi tuleminen: mikäli opiskelija tulee valituksi vaihto-ohjelmaan, hänelle tarjotaan vaihtopaikka. Mikäli
hakija ei halua ottaa paikkaa vastaan, hänen tulee ilmoittaa siitä erikseen ilmoitettuun päivämäärään
mennessä. Jos hakija peruu vaihdon ilman pätevää syytä ilmoitetun päivämäärän jälkeen, voi se vaikuttaa
hänen mahdollisiin tuleviin vaihtohakuihinsa heikentävästi.
Valitsematta jättäminen: opiskelija ei tule valituksi vaihto-ohjelmaan, mikäli häntä ei voida sijoittaa mihinkään
hänen ilmoittamaansa kohdekorkeakouluun.
Hylätyksi tuleminen: hakemus vaihto-ohjelmaan tai hakemus free mover -apurahan saamiseksi hylätään, jos
opiskelija ei täytä hakuehtoja tai on täyttänyt hakulomakkeen puutteellisesti, eikä pyynnöstä huolimatta ole
toimittanut täydennyksiä määräajassa. Hakemus hylätään myös, jos se on saapunut myöhässä.
Vaihto-opiskelupaikan menettäminen: Opiskelija, joka on tullut valituksi vaihto-ohjelmaan, menettää tarjotun
vaihtopaikan, jos
 opiskelija laiminlyö hänelle osoitetut velvollisuudet;
 opiskelija on antanut itsestään hakijana tai opinnoistaan vääriä tietoja;
 kohdekorkeakoulu ei myönnä opiskelijalle vaihto-opiskelupaikkaa.
3. FREE MOVER -OPISKELUPAIKAT
Harkinnanvaraista free mover -apurahaa voi hakea itse hankkimaansa vaihto-opiskelupaikkaan ulkomailla
Aalto-yliopiston vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä korkeakoulussa. Aalto-yliopiston kansainvälisen
opiskelijavaihdon periaatteet koskevat myös free mover -apurahan hakijoita.
3.1 Aikataulu
Free mover -hakemukset käsitellään alakohtaisten hakuaikojen puitteissa. Hakuajat vahvistetaan vuosittain.
Kauppakorkeakoulussa ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa hakemus tulee jättää käsiteltäväksi
siten, että virallinen päätös apurahasta tulee ennen vaihdon alkua.
Tekniikan korkeakouluilla (CHEM, ELEC, ENG, SCI) hakemus tulee jättää käsiteltäväksi siten, että virallinen
päätös apurahasta tulee ennen vaihdon alkua tai vaihdon aikana, mutta ei enää vaihdon päätyttyä.
3.2 Hyväksymisperusteet
Free mover -opiskelijaa koskevat samat hakumenettelyyn ja ulkomailla opiskeluun liittyvät periaatteet kuin
Aalto-yliopiston vaihto-ohjelmaan hyväksyttyjä opiskelijoitakin. Free mover -kohteen on oltava korkeakoulu,
joka täyttää Aalto-yliopiston laatuvaatimukset. Opetuksen tulee olla normaalia perusopetusta. Free mover opiskelijoiden ohjeistus vaihdossa suoritettavista opinnoista ja hyväksiluvusta on sama kuin Aalto-yliopiston
vaihto-ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden. Suoritettavien opintojen tulee soveltua opiskelijan Aaltoyliopiston tutkintoon ja ne tulee hyväksi lukea opiskelijan tutkintoon.
Kauppakorkeakoulu ja Tekniikan korkeakoulut (CHEM, ELEC, ENG, SCI) eivät myönnä free mover apurahaa vaihto-opintoihin korkeakouluissa, joiden kanssa Aalto-yliopiston korkeakouluilla on voimassa
oleva opiskelijavaihtosopimus.
Kauppakorkeakoulu: mikäli Kauppakorkeakoulun opiskelija ei täytä free mover -apurahan saamisen ehtoja,
ei hän voi myöskään saada kansainvälistä sivuainetta tutkintoonsa. Opiskelija, joka on suorittamassa vaihtoopiskelujaksoa Kauppakorkeakoulun vaihtoyliopistossa ja päättää omatoimisesti jatkaa toisen lukukauden
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free mover -opiskelijana, ei kuulu Kauppakorkeakoulun apurahoin tukeman vaihto-opiskelun piiriin eikä
vaihdon jatkoa katsota osaksi virallista vaihto-opiskelujaksoa.
Tekniikan korkeakoulut (CHEM, ELEC, ENG, SCI): free mover -apurahaa voidaan myöntää myös
diplomityön tekemiseen ulkomaisessa yliopistossa. Opiskelija voi saada free mover -apurahaa diplomityön
tekemistä varten vain kerran opintojensa aikana ja apuraha vastaa diplomityön tekemiseen varatun ajan
(yksi lukukausi) määrää. Diplomityön apurahan haku ja ehdot noudattavat free mover -vaihdon periaatteita.
Free mover -apuraha voidaan jättää myöntämättä, mikäli hakijalle on aikaisemmin myönnetty Aalto-yliopiston
vaihtopaikka, jonka hän on peruuttanut tai mikäli hän on jättänyt täyttämättä vaihto-ohjelman ehtoja ilman
hyväksyttävää syytä.
4. VAIHDOSSA SUORITETTAVAT OPINNOT JA NIIDEN HYVÄKSILUKU TUTKINTOON
Opinnot valitaan vaihtosopimuksen ja/tai kohdekorkeakoulun määrittelemästä valikoimasta tarjolla olevia
kursseja.
Aalto-yliopiston vaihto-opiskelijaa koskevat Aalto-yliopiston asettamat vaatimukset suoritettavien opintojen
määrästä, sekä lisäksi mahdolliset kohdekorkeakoulun tai maahanmuuttoviranomaisten vaihto-opiskelijoille
asettamat minimiopintomäärät. Aalto-yliopiston opiskelija on vaihto-ohjelmaan tai free mover -apurahaa
hakiessaan sitoutunut noudattamaan Aalto-yliopiston vaatimuksia suoritettavien opintojen laajuuden
suhteen.
Opiskelija on velvollinen ottamaan selvää kurssivelvoitteistaan kohdekorkeakoulussaan heti lukukauden
alettua (esim. läsnäolovelvollisuus). Mikäli opiskelijan suoritus jää vajaaksi hänen vilpittömästä yrityksestään
huolimatta (opiskelija ei esim. sairastumisen vuoksi läpäise kurssia) tai hänestä riippumattomista syistä
(esim. kurssi peruuntuu eikä kohteessa ole mahdollista valita muuta kurssia tämän tilalle), tulee hänen
pyydettäessä osoittaa siitä kirjallinen dokumentti (esim. todistus opettajalta tai lääkärintodistus sairaudesta).
Kaikki vaihdossa suoritettavat opinnot tulee hyväksilukea Aalto-yliopiston tutkintoon. Vain erityistapauksissa
joitain suorituksia voi jättää hyväksilukematta. Vaihto-opinnot on hyväksytettävä opiskelijan vaihtoopintosuunnitelmassa ennen vaihdon alkua. Force majeure -tapaukset käsitellään opiskelijakohtaisesti.
Mahdollisia harraste- ja urheilukursseja tmv. ei hyväksilueta Aalto-yliopiston tutkintoon vaikka ne
kohdekorkeakoulun suoritusotteelle olisikin kirjattu.
Mikäli opintosuorituksille asetettua tavoitetta ei saavuteta tai opiskelija laiminlyö vaihto-opintosuunnitelmansa
muutoksista ilmoittamisen/muutosten hyväksyttämisen ja sen seurauksena opintosuoritukset jäävät
puutteellisiksi tai vaihto-opintojen hyväksiluku tutkintoon ei ole mahdollista, on opiskelija itse vastuussa
mahdollisista taloudellisista tai muista seuraamuksista (esim. apurahan tai opintotuen menettäminen).
Vaihto-opintojen hyväksiluvussa noudatetaan Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeita.

Kauppakorkeakoulu: Vaihto-opinnot hyväksiluetaan tutkintoon pääsääntöisesti kansainvälisenä
sivuaineena (pois lukien IDBM ja Global Management -ohjelmissa opiskelevat). Kansainvälinen sivuaineen
laajuus ja sisältö määritellään opetussuunnitelmassa. Vaihtopaikan varmistumisen jälkeen opiskelijan tulee
laatia opintosuunnitelma siten, että ulkomailla suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea
Kauppakorkeakoulun tutkintoon. Opintosuunnitelma tulee hyväksyttää ennen vaihtojakson alkua. Vaihtoopinnot eivät voi sisältää opinnäytetyöhön liittyviä osia eikä työharjoittelua. Kandidaattitason vaihdossa
suoritetaan pääsääntöisesti kandidaattiopintoja ja maisteritason vaihdossa maisteriopintoja. Kansainvälinen
sivuaine voi perustelluista syistä olla kandidaattitasoinen (esimerkiksi kokonaisuus jostakin aineesta, josta
opiskelijalla ei ole lainkaan aikaisempia opintoja).
Tekniikan korkeakoulut (CHEM, ELEC, ENG, SCI) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu:
koulutusohjelman hyväksymä opintosuunnitelma palautetaan vaihtohaun päättymiseen mennessä.
6. OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT
Aalto-yliopisto myöntää vain yhden opiskelijavaihdon apurahan samalle liikkuvuusjaksolle.
Aalto-yliopiston korkeakoulut voivat omalla päätöksellään myöntää erillisiä apurahoja liikkuvuuteen.
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Lisäksi Aalto-yliopisto voi myöntää opiskelijalle ylimääräistä esteettömyystukea kansainvälisen vaihdon
mahdollistamiseksi. Aalto-yliopiston esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin, kun jokin
erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.
Opiskelijoille, jotka toimivat alaikäisen lapsen huoltajana voidaan maksaa perheellisen opiskelijan lisätukea.
Tuki maksetaan, vaikka lapsi/lapset jäisivät kotimaahan.
Ulkopuolisen rahoituksen ohjelmissa apurahan maksukäytännöt ja apurahasummat voivat poiketa Aaltoyliopiston vaihdon apurahasta.
6.1 Apurahan maksaminen
Opiskelijavaihdon apurahat maksetaan voimassa olevien Aalto-yliopiston opiskelijavaihdon
apurahamaksukäytäntöjen mukaisesti. Opiskelijavaihdon apuraha maksetaan kokonaisuudessaan, mikäli
kohdeyliopisto hyväksyy opiskelijan hakemuksen, vaihto toteutuu suunnitellusti ja kun opiskelija täyttää
hänelle asetetut velvoitteet (mm. vaadittujen dokumenttien palauttaminen, opintojen riittävä suorittaminen ja
niiden hyväksiluku Aalto-yliopiston tutkintoon). Apuraha maksetaan opiskelijalle kahdessa osassa. Osien
suuruus ilmoitetaan opiskelijoille erikseen. Apurahojen ensimmäinen osa maksetaan pääsääntöisesti ennen
vaihtoon lähtöä ja apurahan toinen osa maksetaan opiskelijan palattua vaihdosta.
6.2 Apurahan menettäminen
Mikäli opiskelija peruu tai keskeyttää vaihto-opintonsa tai muutoin laiminlyö hänelle osoitetut velvoitteet, on
hän velvollinen maksamaan apurahan osittain tai kokonaan takaisin.
Mikäli vaihdossa suoritettujen opintojen määrä tai laatu ei ole riittävä eikä siihen ole perusteltuja syitä,
voidaan apurahan toinen osa jättää opiskelijalle maksamatta tai jo maksettua apurahaosuutta voidaan periä
takaisin. Mikäli opiskelijan suoritus jää vajaaksi hänen vilpittömästä yrityksestään huolimatta tai hänestä
riippumattomista syistä, tulee hänen pystyä osoittamaan siitä kirjallinen todiste.
Vaihdon aikana Aalto-yliopistoon suoritettuja opintoja ei pääsääntöisesti huomioida tarkasteltaessa
apurahaa.
Opiskelijalle jäävä apurahaosuus suhteutetaan vaihdon aikana suoritettujen opintopisteiden määrään.
Vaihtojaksoon liittyvä dokumentointi koskee myönnettyä apurahaa kokonaisuudessaan, ja opiskelijan on
siten huolehdittava velvollisuuksistaan ja palautettava dokumentit vaihdon jälkeen myös siinä tapauksessa,
mikäli toista osaa apurahasta ei tulla maksamaan.
Opiskelijavaihdon puutteelliset suoritukset käsitellään tapauskohtaisesti.
6.3 Kansainväliset yhteisohjelmat
Kansainvälisiin yhteisohjelmiin hyväksytyille Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille voidaan myöntää
ohjelmaan sisältyvää ulkomaan opiskelujaksoa varten opiskelijavaihdon apurahaa, jos opiskelija ei saa
kyseisiin opintoihin ohjelman liikkuvuusapurahaa tai Aallon hallinnoimaa muuta liikkuvuuteen tarkoitettua
apurahaa. Opiskelija ei voi saada liikkuvuusapurahaa useammasta kuin yhdestä EU:n rahoittamasta
toiminnosta. Opiskelijan apurahakelpoisuus selvitetään tapauskohtaisesti ja hakumenettelystä sovitaan
yhteisohjelman koordinaattorin kanssa. Hakumenettely voi poiketa vaihto-ohjelman hakumenettelystä.
7. VASTUUVAPAUTUS
Aalto-yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden vastuuvapautus koskee vaihtoon valittuja opiskelijoita. Aaltoyliopiston vastuuvapautus määrittelee ulkomaille lähtevän opiskelijan vastuut. Aalto-yliopisto tai
kohdekorkeakoulu voivat perustellusta syystä peruuttaa tai keskeyttää vaihtojakson. Vastuuvapautus on
Aalto-yliopiston opiskelijavaihdon periaatteiden liitteenä.
8. PERIAATTEIDEN VOIMAANTULO
Nämä Aalto-yliopiston opiskelijavaihdon periaatteet tulevat voimaan Aalto-yliopiston opetuksesta vastaavan
vararehtorin päätöksellä 1.8.2021. Periaatteita sovelletaan 1.11.2021 alkavaan ja sitä seuraaviin
opiskelijavaihdon hakuihin.

