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• Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden 

kandidaatin ohjelman pääaineista ja 

maisteriohjelmista

• Vaihto-opinnot muodostavat pääsääntöisesti 

aina kansainvälisen sivuaineen opiskelijan 

tutkintoon, laajuus 30 op (ECTS) KTK-

tutkinnossa, 24 op (ECTS) KTM-tutkinnossa

• Vaihdon kesto 1 lukukausi

• Vaihtomahdollisuus sekä KTK- että KTM –

tutkinnossa

• KTK –opiskelijalla tulee olla vähintään 60 op 

kauppatieteen opintoja suoritettu ennen 

vaihtoon lähtöä

• Tutkintoon kuuluvien opintojen keskiarvon tulee 

olla vähintään 3 / hyvät tiedot

Vaihto

pähkinänkuoressa



Kansainvälinen ulottuvuus tutkintoon

Kiinnostavat opinnot vaihtokohteissa > mahdollisuus 

opiskella jotain ihan muuta kuin kotiyliopistossa

Kielitaidon kehittäminen

Tasokkaat vaihtoyliopistot (ei lukukausimaksuja!)

Vaihto-opintojen täysimääräinen hyväksiluku tutkintoon 

> ei menetä aikaa, ei mene opintoja hukkaan

Verkostoituminen ja suhteiden luominen työelämää 

varten

Sopeutuminen elämään ulkomailla

Maailmankuvan avartuminen

Itsenäistyminen jne. jne.

Miksi lähteä

vaihtoon? 



Kauppakorkeakoulun

alumnitarinoita:

https://www.aalto.fi/fi/kauppako

rkeakoulu/kauppakorkeakoulun

-alumnitarinoita

Tositarinoita

vaihdon

hyödyistä

https://www.aalto.fi/fi/kauppakorkeakoulu/kauppakorkeakoulun-alumnitarinoita


• KTK-tutkinnossa vaihto-opintoja suositellaan 

suoritettavaksi pääsääntöisesti 3. 

opiskeluvuoden syksyllä tai keväällä

• KTM-tutkinnossa 1.tai 2.vuosi. Huomioi 

valmistumista suunnitellessa, että jos 

tutkinnosta puuttuu vain vaihto, opintojen 

hyväksiluku voi viedä aikaa ja 

valmistuminen viivästyä.  

• Mieti sopiva ajankohta oman tutkintosi kannalta 

ja konsultoi tarvittaessa opintosuunnittelijaa 

laitoksella

• Hyvällä suunnittelulla vaihto-opinnot eivät 

hidasta opintojen etenemistä ja saat parhaan 

mahdollisen hyödyn vaihdostasi!

Milloin lähteä

vaihtoon?



Vaihdon ajankohta KTK-tutkinnossa
Pääaine Suositeltu vaihdon ajankohta Lisätietoja

Johtaminen 3.vuoden syksy Jos vaihtoon 3.vuoden keväällä, capstone-

kurssin voi suorittaa 2.vuoden keväällä

Markkinointi 3.vuoden syksy Jos vaihtoon 3.vuoden keväällä, Capstone-

kurssin voi suorittaa 2.vuoden keväällä tai 

korvaavalla 23C61050 kurssilla syksyllä. 

Tieto-ja palvelujohtaminen 3.vuoden syksy Capstone kurssi keväällä, mikäli silloin

vaihtoon, voidaan sopia korvaava suoritustapa

tai kurssin voi suorittaa jo 2.vuoden keväällä

Laskentatoimi 3. vuoden syksy tai kevät

Rahoitus 3. vuoden syksy tai kevät Jos vaihtoon 3.vuoden keväällä, Capstone 

kurssi tulee suorittaa jo 2.vuoden keväällä

Yritysjuridiikka 3. vuoden syksy tai kevät

Taloustiede 3. vuoden syksy tai kevät

Economics 3. vuoden syksy tai kevät



Milloin lähteä vaihtoon 2/2

• Kandiopiskelija voi hakea KTM-vaihtoon syksyksi, jos vähintään 150 op KTK-tutkinnosta 

on suoritettu ja kevääksi, jos vähintään 138 op on suoritettu 2.2.2023 mennessä -> 

vaihtoon lähdettäessä tulee olla valmistunut KTK:ksi

vaihto syksyllä 2023 > valmistuminen viim. 6/2023 

vaihto keväällä 2024 > valmistuminen viim. 11/2023

• Tutkinnon valmiusaste (kuinka monta op tehtynä KTK-tutkinnosta) tarkistetaan hopsista, 

joten tarkista että on ajantasalla

HUOM! Vastaanottava korkeakoulu saattaa edellyttää myös aikaisempaa 

valmistumisajankohtaa

• Vaihto-opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi vasta virallisen suoritusotteen saavuttua –

voi kestää pahimmassa tapauksessa useamman kuukauden (huomioi valmistumisessa)



Mitä vaihdossa opiskellaan?
• Tutkinnon sivuopinnot – Kansainvälinen sivuaine

• Laajuus KTK-tutkinnossa 30 ECTS/ KTM-tutkinnossa 24 ECTS 

sisältö hyvin joustava: 
• Kauppatieteellisiä tai lähitieteisiin kuuluvia opintoja tai perustellusta syystä 

kauppatieteellistä tutkintoa tukevia opintoja muilta tieteenaloilta

• KV-sivuaineessa voi olla opintoja eri aloilta yhdisteltynä: markkinointia, johtamista, 
sosiologiaa jne.

• oman pääaineen alan opintoja, mikäli ne ovat sisällöllisesti erilaisia opiskelijan 
pääaineeseen kuuluvien Aallon kurssien kanssa

• Lähtökohtaisesti oman tasoisia (kandi/maisteri)

• Sisällöllisesti uusia opintoja, joita opiskelija ei ole suorittanut aikaisemmin

• Korkeintaan 8 ECTS kohdemaan kieli- tai kulttuuriopintoja

• Lisäksi mahdollisuus korvata yksittäisiä kursseja tutkinnosta vaihdossa 
suoritetuilla opintojaksoilla



Vaihtosopimukset
• Vaihtoa kehitetään tarkkojen kriteerien mukaan > laadukkaat akateemisesti

korkeatasoiset partneriyliopistot

• Opiskelijavaihto perustuu yliopistojen kahdenvälisiin vaihtosopimuksiin, 

jotta opiskelijan ei tarvitse maksaa lukukausimaksuja (Erasmus & 

Bilateraaliset) > kohteet on yliopistoihin, joiden kanssa sopimus. 

• Vaihto on vastavuoroista yliopistojen kesken, jotta voimme lähettää

opiskelijoita, meidän tulee myös vastaanottaa opiskelijoita > balanssi

• Jos emme saa jostain opiskelijoita tulemaan meille, emme saa paikkoja

auki kohteseen joka vuosi, tai vaihto kohteeseen loppuu jossain

vaiheessa. 

• Jos opiskelija haluaa etsiä vaihtopaikan itse, kyseessä free mover-vaihto: 

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/free-mover-vaihto

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/free-mover-vaihto


Minne voi hakea vaihtoon? (1/2)

• Noin 130 partneriyliopistoa ympäri maailmaa



• Lista yhteistyöyliopistoista Intossa (mm. 

Exchange Finder), huom. päivämäärät suuntaa 

antavia, lopullinen tieto vastaanottavalta 

yliopistolta

• Osa paikoista auki vain kandeille (UG), osa 

maistereille (G) ja osa molemmille. Monet 

Euroopan ulkopuoliset maisterivaihtokohteet 

MBA-ohjelmissa(MSc vs MBA) > vaatii 

työkokemusta. 

• Vaihtokohteet ja paikkamäärät vaihtelevat 

hieman vuosittain → Vaihtokohteet 

neuvotellaan vuosittain syksyllä, lopullinen lista 

paikoista julkaistaan hakuajan alkaessa, 

viimeisin tieto siinä. 

• Hakijamäärät eri yliopistoihin vaihtelevat 

vuosittain

Minne voi hakea 

vaihtoon? (2/2)



Suosituimmat hakukohteet 2022-2023
1.hakutoiveita (kaikkiaan)

1. Università Commerciale 'Luigi Bocconi' di Milano Italy 43 (150)

2. Universidade Nova de Lisboa Portugal 20 (120)

National University of Singapore Singapore 20 (78)

3. LUISS Italy 15 (102)

4. Queensland University of Technology Australia 12 (65)

Keio Japan 12(31)

5. Universität St. Gallen Switzerland11 (78)

ESCP Europe France 11 (65)

Universidade Torcuato di Tella Argentina 11 (27)

6. Auckland University of Technology New-Zealand 10 (60)

University of San Diego USA 10 (53)

Hakutilasto: https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/vaihtokohteet (liite: BIZ 2022-2023 exchange application statistics)

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/vaihtokohteet


Avoin mieli! 
• Kannustamme hakemaan ykköstoiveisiin (1-3), MUTTA kannattaa olla 

kuitenkin paikan suhteen avoimin mielin ja miettiä mieleisiä kohteita myös

laajemmin (toiveita voi kuitenkin olla 10 + villi kortti). Ei kannata takertua

liian tiukasti ajatukseen vain tietystä kohteesta. Jos haaveena on surffata

Australiassa, on hyvä olla plan B vaihdon lisäksi, yliopisto ei ole 

matkatoimisto. 

• Jos iso massa hakee muutamiin samoihin kohteisiin, samalle lukukaudelle, 

vain eri järjestyksessä, ei näiden kohteiden paikkoja vain riitä kaikille

vaikka olisi miten hyvä opiskelija ja keskiarvo. 

• Emme halua lisää kilpailua, paineita ja loppuun palaneita opiskelijoita. 

Haluamme vain muistuttaa, että vaihto voi olla todella hieno kokemus

missä tahansa. 



• Varsinainen haku kerran vuodessa 

tammikuussa, jonka jälkeen 

täydennyshaku täyttämättä jääneisiin 

ja peruutettuihin paikkoihin

• Hakuaika 10.-31.1.2023 

nyt haetaan syksyn 2023 ja kevään 

2024 vaihtopaikkoihin. Vaihtohaun 

tulokset maaliskuun alussa. 

Täydennyshaku elokuussa. 

Tarkemmat ajat aalto.fi: 

https://www.aalto.fi/fi/muut-

opinnot/opiskelijavaihdon-hakuohjeet

Hakeminen

vaihtoon

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/opiskelijavaihdon-hakuohjeet


Haun aikataulu



Vaihtohaku
-online lomake, linkki hakuportaaliin aalto.fi:ssä: https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/opiskelijavaihdon-

hakuohjeet (ohjelmat, sivuaineet ja kurssit > muut opinnot > vaihto-opinnot > opiskelijavaihdon hakuohjeet

(Kauppakorkeakoulu, linkki hakemukseen ja alakohtaiset ohjeet)

- lomake toiminnassa vain hakuaikana

-lomakkeen lisäksi mukaan liitettävä CV ja motivaatiokirje, hops jossa kv-sivuaine sekä kielitodistus, jos

suunniteltu opiskelukieli muu kuin englanti tai haet USC Marshalliin

-voit listata 1-10 hakukohdetta, kohteita ei pisteytetä (Mieti kaikki kohteet huolella!) 

-saman kohteen syys- ja kevätlukukaudet tulee listata omina hakukohteinaan

- Wild card –vaihtoehto, ellet tule valituksi hakukohteisiisi, voidaan tarjota jotain muuta paikkaa (et menetä

mitään tällä vaihtoehdolla! Voit kertoa myös mihin et ainakaan halua ja toiveita yritetään kuunnella

mahdollisuuksien mukaan. Kerro myös jos olet valmis lähtemään myös syksyllä, vaikka olisit hakenut

kevääksi) 

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/opiskelijavaihdon-hakuohjeet


• Tärkein valintakriteeri ns. 

opintomenestysindeksi, joka lasketaan 

jokaiselle hakijalle:

opintopisteet x painotettu ka

läsnäololukukaudet

• Indeksi lasketaan Aalto-yliopiston 

opintorekisteriin määräpäivään mennessä 

kirjatuista opinnoista, jotka on suoritettu 

opiskelijan Kauppakorkeakoulun tutkinto-

oikeuden aikana sekä näiden opintojen 

keskiarvo ja läsnäololukukaudet.

• Vaihtoon valituksi tuleminen edellyttää 

vähintään hyvää opintomenestystä 

(tutkintoon kuuluvien opintojen painotetun 

keskiarvon oltava vähintään 3)

Valintakriteerit (1/2)



Avoimen väylän kautta valitut

• Avoimen väylän kautta KTK-tutkintoon valittujen hakiessa huomioidaan 

opintomenestysindeksin laskennassa myös opiskelijan Aalto-yliopiston 

avoimessa yliopistossa suorittamat väyläopinnot  60op. 

Muita tutkinto-opinto-oikeuden ulkopuolella suoritettuja hyväksiluettuja

opintoja ei lasketa mukaan opintomenestysindeksiin.

• Avoimen väylän kautta valituilla väyläopinnot katsotaan suoritetuksi 

kahden lukukauden aikana ja tämä huomioidaan läsnäololukukausien 

määrässä. 

• Tätä kysytään hakulomakkeella

• Siirtohaun kautta tulleiden aikaisempia opintoja ei lasketa indeksiin. 



• Muita valintakriteerejä ovat 

opiskelukielen taito (jos muu kuin 

englanti) ja mahdolliset vaihtoyliopiston 

asettamat erityisvaatimukset 

(keskiarvo, tai maisterivaiheessa esim. 

työkokemus, ikä)

• Opiskelukielen taidon tulee olla 

vähintään B2-tasolla (CEFR), joihinkin 

kohteisiin virallinen kielitesti 

TOEFL/IELTS. 

• Mastering influence in business 

communication-kurssi suositeltavaa 

käydä hyvissä ajoin ennen vaihtoa.  > 

voidaan kirjoittaa sen perusteella 

kielitodistus (Ennen nimellä Business 

Communications Skills)

Muut valintakriteerit



• Lähes kaikissa kohteissa voi opiskella

täydet vaihto-opinnot englanniksi. 

• Jos haluaa kehittää muuta kielitaitoa, 

mutta ei halua opiskella koko sivuainetta

muulla kielellä, voi kokeilla tehdä yhden

tai pari kurssiakin muulla kielellä kuin

englanniksi. 

• Myös kielen käyttö vapaa-ajalla hyödyksi

• Paikallisen kielen osaamiselle ei yleensä

vaatimuksia, mutta suositeltavaa esim. 

Japanissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 

• Muun kielen kuin englannin osaamisesta

etua työmarkkinoilla. Esim. uutinen: 

saksan kielen osaajista kilpaillaan: 

https://yle.fi/uutiset/3-11855018

Opiskelukieli



Kielitodistus pähkinänkuoressa: 

Kielitodistusta EI tarvitse hakemuksen liitteeksi, jos: 

- jos opiskelet kokonaan englanninkielisessä ohjelmassa tai 

- olet suorittanut tai suorittamassa ennen 

vaihtoa Business Communication Skills TAI Mastering influence in 

business communication-kurssin

Kielitodistus tarvitaan hakemuksen liitteeksi, jos: 

- opiskelet vaihdossa pääasiassa muulla kielellä kuin englanniksi (pyydä 

todistus esim. kielten opettajalta)

- Jos haet University of Southern Californiaan (TOEFL/IELTS), toimita 

kielitestin tulos outgoing-biz@aalto.fi to 23.2. mennessä

- Australian kohteet > useissa lukion englannin todistus

mailto:outgoing-biz@aalto.fi


Hakijat laitetaan

järjestykseen indeksin

mukaan

Hakija sijoitetaan

toivejärjestyksensä

mukaiseen

ensimmäiseen

vapaaseen paikkaan, 

johon täyttää kriteerit. 

Jos kaikki toiveet

hakijan kohdalla

täynnä, voidaan tarjota

paikkaa villin kortin

perusteella.

Sijoittelu



Hopsista ajankohtaista

- Opintomenestysindeksiä ei Sisun käyttöönoton myötä lasketa enää hopsin

perusteella

- Hopsista tarkistetaan kuitenkin, että kansainvälinen sivuaine tutkinnon

sivuaineena, joten muista päivittää se hopsiisi (jos ei vielä ole)

- Lisää pdf-versio hopsistasi (jossa kv-sivuaine) hakemuksen liitteeksi

(paitsi jos olet ensimmäisen vuoden tai IDBM-opiskelija) 

- Vaihtohakemuksen voi lähettää, vaikka hops ei olisi vielä hyväksytty

- KTM-vaihtoon hakevat KTK-opiskelijat, tutkinnon valmiusaste (kuinka 

monta op tehtynä KTK-tukinnosta) tarkistetaan hopsista



Hakijalla tulee olla 

kansainvälinen 

sivuaine 

merkittynä 

HOPSiin. 

Tässä KTK-ohje:

Poikkeus: 

mursuvuonna 

vaihtoon hakevat 

merkitsevät sen 

heti kun 

mahdollista

HOPS



ohje ennen 

syksyä 2022 

aloittaneille 

maisteri-

opiskelijoille

HOPS



ohje syksyllä 

2022 opintonsa 

aloittaville 

maisteriopiskelijo

ille

HOPS



Vaihtovalinnan tulokset ja täydennyshaku

• Vaihtovalinnan tulokset julkaistaan perjantaina 3.3.

• Kaikille hakijoille lähetetään tieto haun lopputuloksesta myös 

sähköpostitse

• Valituksi tulleiden tulee joko hyväksyä tai hylätä tarjottu vaihtopaikka 

hakuportaalissa (viimeistään pe 10.3. mennessä)

• Täydennyshaku elokuussa 16.-23.8. 

• Täydennyshaussa EI VOI HAKEA, mikäli on ottanut paikan vastaan jo 

ensimmäisellä kierroksella

• Täydennyshaussa VOI HAKEA, vaikka ei olisi hakenut ensimmäisellä 

kierroksella



Vaihtopaikan vastaanottaminen

- Viikko aikaa pohtia otatko tarjotun vaihtopaikan vastaan

- Kun vastaanotat paikan, siihen tulee SITOUTUA

- Vaihto EI VOI olla opiskelijan varasuunnitelma

- Jos perut vaihdon ilman pätevää syytä (esim.työpaikka ei ole 

pätevä syy) 10.3. jälkeen, vaikuttaa se mahdollisuuksiisi 

tulevilla vaihtohakukierroksilla heikentävästi, riippumatta 

tutkintotasosta. 

- Peruutettu paikka on ihan konkreettisesti pois toisilta 

opiskelijoilta, ja teettää turhaa työtä lähettävässä ja 

vastaanottavassa yliopistossa. 



• Opiskelijat valitaan ensin 

kauppakorkeakoulun toimesta vaihtoon, 

perustuen vaihtoyliopistojen antamiin 

reunaehtoihin

• Sen jälkeen valituista opiskelijoista 

lähetetään ilmoitus vaihtoyliopistoihin 

(=nomination) ja seuraa heidän oma 

hakuprosessinsa > ei varsinainen 

karsinta enää

• Vaihtopaikka varmistuu kuitenkin 100%-

sesti vasta, kun vastaanottava yliopisto 

lähettää henkilökohtaisen 

hyväksymiskirjeen > kevään lähtijöiden 

osalta vasta syksyllä 2023

Vaihtopaikan

varmistuminen



• KTK- ja KTM –vaihto-ohjelman kautta vaihtoon 

lähtiessä ei tarvitse maksaa lukukausimaksuja 

vaihtoyliopistoon

• Kaikki muut kustannukset opiskelijan itsensä 

maksettavia (asuminen, lennot, vakuutukset, 

opiskelumateriaalit jne.)

• Kaikille vaihtoon valituille apuraha Aallosta, 1500 

euroa (Erasmus enemmän: 1.erä 22-23 on 

1620e tai 1470e + 2.erä) 

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/vaihto-

opiskelun-apurahat

• Opintotuki myös vaihdossa ollessa sekä ulkomailla 

opiskelevan asumislisä

• AYY:ltä voi hakea matka-apurahaa

• Muista apurahoja, SYL apurahatietokanta: 

https://syl.fi/apurahatietokanta/

Kustannukset ja 

apurahat

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/vaihto-opiskelun-apurahat
https://syl.fi/apurahatietokanta/


Freemover -vaihto
• Vaihtopaikan voi hankkia myös itsenäisesti

• Ei voi olla Aalto BIZin aktiivinen yhteistyöyliopisto

• Yliopiston tulee olla Aallon laatukriteerit täyttävä kohde (lisätietoja: 

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/free-mover-vaihto )

• Freemover –apurahahaku kahdesti vuodessa huhtikuussa (syyslukukaudeksi)  

ja marraskuussa (kevätlukukaudeksi). 

Ole jo etukäteen yhteydessä ennen hakemuksen lähettämistä outgoing-

biz@aalto.fi

• Jos apuraha myönnetään, vaihdosta tulee virallinen ja opinnot ovat 

hyväksyttävissä kansainväliseksi sivuaineeksi 

• Apurahaa tulee aina hakea ennen vaihtoa > ei myönnetä takautuvasti!!

• Apurahan suuruus vuonna 2023-24 on 1200 + 300 €

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/free-mover-vaihto
mailto:outgoing-biz@aalto.fi


• ECOL - European Common Online Learning 

verkostoon kuuluu 7 Euroopan johtavaa 

kauppakorkeakoulua. Meidän lisäksi Rotterdam School 

of Management (Alankomaat), ESADE Business 

School (Espanja), Universita Commerciale Luigi 

Bocconi (Italia) Wirtschaftsuniversität Wien, (Itävalta), 

University of St. Gallen (Sveitsi), Copenhagen

Business School (Tanska). 

• Laadukkaita kanditason online-kursseja verkoston 

yliopistojen kesken. Aallossa ECOL-kurssit avoinna 

kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

• Kursseilla opiskelijat tekevät yhteistyötä muualla 

Euroopassa opiskelevien kauppatieteilijöiden kanssa ja 

saavat näin kansainvälisen ulottuvuuden 

tutkintoon kotoa käsin.

• Haku 2x vuodessa. Seuraava ECOL-haku 

toukokuussa syksyn 2023 kursseille. 

Opiskelija voi tulla valituksi yhdelle kurssille

• Lisätietoa: https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/ecol-

european-common-online-learning

ECOL

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/ecol-european-common-online-learning


ECOL-kurssit keväällä 2023
University Name of course ECTS

Universität St. Gallen Psychology of Entrepreneurship 4

Universität St. Gallen Digital Business Ethics - Managing the Ethical Challenges of Modern Information Technologies 3

Università Commerciale 'Luigi Bocconi' di Milano Management of Fashion Companies, class 33 6

Università Commerciale 'Luigi Bocconi' di Milano Sustainable Operations Management, class 31 6

Università Commerciale 'Luigi Bocconi' di Milano Big Data Analytics for Business Analytics, class 31 6

Universitat Ramon Llull, ESADE Business School Brands and Digital: The Case Studies 5

Universitat Ramon Llull, ESADE Business School Data analytics and visualization in financial statement analysis 2

Universitat Ramon Llull, ESADE Business School Fundaments of Sustainability and Circular Economy in a Holistic Context 5

Universitat Ramon Llull, ESADE Business School Non-Market Strategy I 4

Wirtschaftsuniversität Wien Marketing for Emerging Markets 6

Wirtschaftsuniversität Wien Advanced Strategic Leadership 6

Wirtschaftsuniversität Wien Conscious Marketing 6

Erasmus Universiteit Rotterdam Global Virtual Teams 5

Erasmus Universiteit Rotterdam Organizations & Social Movements 5



Harjoittelu ulkomailla
• Kauppakorkeakoulu tukee rahallisesti opiskelijoiden harjoittelua ulkomailla. Voit

hakea harjoitteluusi joko

• apurahaa (harjoitteluapuraha, Erasmus-apuraha, matka-apuraha) tai

• harjoitteluvoucherin (=harjoittelutuki työnantajalle), jonka avulla voi päästä
harjoitteluun Suomen suurlähetystöihin tai pysyviin edustustoihin
maailmalla

• Haku on jatkuva. Tutustu ensin apurahojen ja voucherin saamisen ehtoihin ja 

lisätietoihin harjoittelusivuilla: https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/biz-harjoittelu-

ulkomailla

• Jos herää kysyttävää, niin ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme:

• Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut, careerservices@aalto.fi

https://www.aalto.fi/fi/muut-opinnot/biz-harjoittelu-ulkomailla
mailto:careerservices@aalto.fi


• Aalto.fi > Muut opinnot > 

Vaihto-opinnot> Vaihtokohteet

• Vaihtopaikkatietokanta: 
https://aalto.moveon4.de/publisher/10/eng

Huom! Viimeisin tieto aina

vaihtopaikkalistauksessa

• Vaihtokoulujen nettisivut

• Vaihtoraportit hyvä tietolähde

• Partneriyliopistoista vaihdossa olevat 

opiskelijat Aallossa

• Kansainväliset opiskelijapalvelut

• #aaltovaihtarit, #aaltoexchange

Marraskuussa ja tammikuussa

vaihtoinfot!

Lisätietoa

https://aalto.moveon4.de/publisher/10/eng


email: outgoing-biz@aalto.fi

Kansainväliset

opiskelijapalvelut / 

Student exchange services

mailto:outgoing-biz@aalto.fi

