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Hyvä isäntäperheemme  

 
Tässä tiedotteessa tulee kerralla paljon tärkeää asiaa ja monia liitteitä, joten lukekaa tiedote 
huolella läpi.  
 
1. AFS-TOIMISTO 
AFS-toimisto on auki ma-to klo 9.00-17.00 ja perjantaisin 9-16. Puh. 09-666 644. AFS-
toimiston ollessa kiinni iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä, voitte kiireellisissä hätätapauksissa 
soittaa AFS:n päivystäjälle numeroon 050-376 6650.   
 
Tiedotteen mukana olevassa liitteessä on esittely AFS-toimiston henkilökunnasta ja heidän 
vastuualueensa, jotta tiedätte kehen olla yhteydessä kulloinkin. 
 
2. YHDYSHENKILÖT  
Jokaisella vaihto-oppilaalla ja isäntäperheellä on yhdyshenkilö. Yhdyshenkilö on AFS-
vapaaehtoinen, jolla useimmiten on entuudestaan kokemusta vaihto-oppilastoiminnasta. 
Yhdyshenkilö kyselee kuulumisia ja seuraa miten perheen ja oppilaan yhteiselo vaihto-
oppilasvuoden aikana sujuu. Hän pyrkii auttamaan sekä isäntäperhettä että vaihto-oppilasta 
mahdollisten sopeutumisvaikeuksien voittamisessa ja pulmatilanteissa. Yhdyshenkilöön on 
hyvä olla yhteydessä silloinkin kun kaikki sujuu hyvin. AFS:n kansainvälisten ohjeiden mukaan, 
yhdyshenkilö on yhteydessä vaihto-oppilaaseen vähintään kerran kuukaudessa. Myös 
isäntäperhe tai vaihto-oppilas voi olla aloitteentekijä tapaamisia sovittaessa. Jos oma 
yhdyshenkilönne ei pidä yhteyttä, olkaa yhteydessä paikallisyhdistykseenne tai AFS-
toimistoon. 
 
3. AFS:n NETTISIVUT 
AFS:n nettisivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa isäntäperheille kohdasta 
http://www.afs.fi/isantaperheeksi/materiaali/. Siellä on mm. vuoden aikana tarvittavia 
lomakkeita (kulukorvauslomake, Medical Report Form -lomake) ja kaikki isäntäperhe/vaihto-
oppilaskirjeet ja tiedotteet. Löydätte sieltä myös AFS:n isäntäperheoppaan, koulukirjojen 
tilausohjeen ja koeviikkotehtävät sekä AFS:n matkustusohjeet.  
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4. VAIHTO-OPPILAALLE KORVATTAVAT KULUT 
Suomen AFS-toimisto korvaa vaihto-oppilaalle seuraavat kulut: 
 

1) yli 3 km ylittävät koulumatkat.  
2) AFS:n sairaus- ja tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat lääkäri- ja lääkekulut 
3) pakollisten orientaatioleirien matkakulut, mikäli paikallisyhdistys ei järjestä 

yhteiskuljetusta leirille. Pakollisia orientaatioleirejä ovat tulo- ja loppuorientaatioleirit. 
  
Lisäksi Suomen AFS tukee vaihto-oppilaiden kielen opiskelua 80 eurolla (Ks. kohta 8). 
  
Kulukorvauslomaketta tulee käyttää aina, kun AFS maksaa teille tai vaihto-oppilaallenne 
kuluja takaisin. Kulukorvauslomake tulee täyttää huolellisesti niin, että tilinumero ja 
tilinomistajan nimi on kirjoitettu lomakkeeseen selvästi. Mukaan tulee aina liittää kuitti. 
Kulukorvauslomakkeen ja kuitit voi lähettää meille skannattuna mikko.sainio@afs.org tai 
postitse. Maksamme rahat ilmoittamallenne suomalaiselle pankkitilille 2-4 viikon sisällä 
kulukorvauslomakkeen saapumisesta AFS-toimistoon. Mikäli vaihto-oppilaanne velkoo 
koulumatkakulunsa itse, autattehan häntä tarvittaessa kulukorvauslomakkeen täytössä. 
  
HUOM! Kaikki kulukorvauksiin ja maksuihin liittyvät tiedustelut tulee osoittaa 
toiminnanjohtaja Mikko Sainiolle puhelimitse 040-451 6552 tai sähköpostitse 
mikko.sainio@afs.org.  
 
Paikallisyhdistyksen järjestämistä vapaaehtoisista tapahtumista aiheutuneista kuluista vastaa 
vaihto-oppilas itse (vain joissakin tapauksissa paikallisyhdistys saattaa maksaa osan kuluja 
saamastaan paikallisyhdistystuesta). Kirjeen liitteenä on kaksi kulukorvauslomaketta. Lisää 
kulukorvauslomakkeita voitte tulostaa AFS:n nettisivuilta. 
 
5. KOULUKIRJAT 
Vaihto-oppilaat saavat tilata pakollisten lukiokurssien ns. tavalliset oppikirjat lainaksi AFS-
toimistosta. Emme korvaa esimerkiksi materiaalimaksuja, erikoiskirjoja, sanakirjoja, laskimia, 
retkiä, sisäänpääsymaksuja, tietokoneita tai tabletteja, yksittäisiin kursseihin liittyviä 
matkakuluja tai muita ylimääräisiä koulukuluja. Vaihto-oppilas maksaa itse nämä kulut.  
 
Kirjeen liitteenä ovat tarkemmat ohjeet koulukirjojen tilaamista varten. Kaikki koulukirjoja 
koskevat kysymykset ja kirjatilaukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: books@afs.org 
 
6. IB-LINJA 
AFS ei suosittele vaihto-oppilaiden opiskelua IB-linjalla. Vaihto-oppilaat tulevat suomeen 
opiskelemaan suomea/ruotsia ja paikallisen kielen oppiminen vaikuttaa positiivisesti 
sopeutumiseen. Jos isäntäperhe ja vaihto-oppilas kuitenkin valitsevat vaihto-oppilaalle IB-
linjan, AFS ei hanki eikä korvaa IB-linjan koulukirjoja.  
 
7.WILMA-TUNNUKSET 
Suosittelemme, että isäntäperheet pyytävät Wilma-tunnukset kouluista, jotta pystytte 
seuraamaan vaihto-oppilaan koulunkäyntiä tarvittaessa. Vaihto-oppilaiden kohdalla on 
suositeltavaa, että isäntäperheet saavat Wilma-tunnukset myös vaikka vaihto-oppilas olisi 
täysi-ikäinen. 
 
8. SUOMEN/RUOTSIN KIELEN OPETUS 
AFS tukee vaihto-oppilaan suomen/ruotsin kielen opetusta 80 eurolla 
lukukauden/lukuvuoden aikana. Pääsääntöisesti vaihto-oppilaat osallistuvat joko 
työväenopistojen tai kansalaisopistojen järjestämille kursseille. Mikäli paikkakunnallanne ei ole 
mitään järjestettyä suomen/ruotsin kielen opetusta, voi vaihto-oppilaanne vaihtoehtoisesti 
tilata AFS-toimistosta (books@afs.org) itseopiskelupaketin. 
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Kielen opetukseen tarkoitetun 80 euron tuen voi käyttää kurssimaksuun ja/tai kurssin 
matkakuluihin. Korvaus maksetaan AFS-toimistosta kulukorvauslomaketta, kuitteja ja 
kurssitodistusta vastaan. Kurssilla käytetyn oppikirjan vaihto-oppilas voi pyytää lainaksi AFS-
toimistosta (books@afs.org). 
 
9. SAIRAUS- JA TAPATURMAVAKUUTUS JA VAKUUTUSKORTTI 
Kaikki AFS-ohjelmaan osallistuvat vaihto-oppilaat on vakuutettu AFS:n kattojärjestön, AFS 
Internationalin, toimesta sairaustapauksien ja tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa 
sekä Suomessa että mahdollisilla vaihto-oppilasvuoden aikana tehdyillä ulkomaanmatkoilla 
koko vaihto-oppilasvuoden ajan. Vakuutus ei kata hammashuoltoa eikä mahdollisten jo 
ennen vaihto-oppilasvuotta todettujen sairauksien hoitoa. 
Koska oppilaat vakuuttava yhtiö toimii ulkomailla, vaihto-oppilas ei voi suoraan laskuttaa 
vakuutusyhtiötä käydessään lääkärissä. Myöskään isäntäperhe ei ole koskaan suoraan 
yhteydessä vakuutusyhtiöön. Suomen AFS-toimisto hoitaa kaikki kulukorvausvaateet 
vakuutusyhtiöltä lääkärikäyntien jälkeen. Vakuutusyhtiötä varten, vaihto-oppilaan tulee AINA 
lääkärissä käydessään pyytää hoitavaa lääkäriä täyttämään ja allekirjoittamaan AFS:n Medical 
Report Form -lomake (selvitys lääkärissä käynnistä).  
 
Kun vaihto-oppilas tarvitsee lääkärihoitoa, toimi seuraavasti: 
 
Kaikissa vakavissa tai suuremmissa sairaustapauksissa tulee AINA olla yhteydessä AFS-
toimistoon. AFS-toimiston ollessa kiinni soita AFS:n päivystysnumeroon 050-376 6650 
 

• Varaa aika terveyskeskuksesta tai lääkärikeskuksesta (Suosittelemme, että EU-
kansalaiset käyvät julkisella puolella ja EU:n ulkopuolelta tulevat vaihto-oppilaat 
yksityisellä lääkäriasemalla.) 
 

• Ota mukaan AFS:n Medical Report Form-lomake ja pyydä hoitavaa lääkäriä 
täyttämään ja allekirjoittamaan se. 

 
• Maksa (vaihto-oppilas tai isäntäperhe) lääkäri- ja lääkekulut ensiksi itse. Kulut voi periä 

jälkikäteen AFS-toimistolta. Mikäli lääkärikulut ovat suuret, olkaa yhteydessä AFS-
toimistoon, jolloin voimme sopia suoraan hoitavan klinikan kanssa laskutuksesta. 

 
• Postita täytetty Medical Report Form -lomake AFS-toimistolle heti lääkärikäynnin 

jälkeen. Liitä mukaan kaikki asiaankuuluvat kuitit sekä tilitiedot kulujen takaisimaksua 
varten. 

 
Oheinen AFS:n vakuutuskortti ’24 Hour Medical Assistance Service’ on vahvistus AFS:n 
sairaus-ja tapaturmavakuutuksesta (Huom! tämä kortti ei ole maksukortti). Toivon että 
huolehditte kortin antamisesta vaihto-oppilaallenne. Vaihto-oppilaiden tulisi aina pitää korttia 
mukanaan lompakossaan.  
 
Kirjeen liitteenä on yksi Medical Report Form-lomake vaihto-oppilaan sairastumisen varalle. 
Korvauksen saamiseksi lääkärin palkkiosta ja/tai reseptilääkkeistä, edellytämme, että Medical 
Report Form- lomake on lääkärin täyttämä ja allekirjoittama, ja siihen on liitetty kuitti 
maksetusta lääkärinpalkkiosta ja mahdollisista lääkekuluista. Medical Report Form- 
lomakkeen voi tulostaa myös AFS:n nettisivuilta (Isäntäperhe osiosta -> materiaalit). Jos 
teette vaihto-oppilaanne kanssa lomamatkan, Medical Report Form- lomake on aina hyvä 
ottaa mukaan varmuudeksi. EU-maista (sekä Sveitsistä) olevien  vaihto-oppilaiden tulee 
käyttää ensisijaisesti julkisen terveyshuollon palveluita, sillä he saavat samat 
terveydenhoitopalvelut kuin Suomen kansalaiset, esittäessään EU-sairaanhoitokortin, mikä 
heitä on pyydetty tuomaan mukanaan Suomeen.  
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10. OLESKELULUPA 
EU-maista tulevat vaihto-oppilaat saavat oleskella Suomessa ilman erillistä oleskelulupaa, 
mutta kaikkien EU-maista tulevien oppilaiden tulisi periaatteessa käydä rekisteröimässä 
oleskeluoikeutensa paikallispoliisin luona jos oleskelu kestää yli 3 kk. Lisätietoja 
rekisteröitymisestä saa www.poliisi.fi > luvat > ulkomaalaisluvat > EU > oleskeluoikeuden 
rekisteröinti 
 
Käytännössä voitte miettiä miten teette rekisteröitymisen kanssa: jos käytte vaihto-
oppilaanne kanssa Suomen rajojen ulkopuolella, alkaa oleskeluajan lasku taas alusta. 
 
Muista maista kuin EU-maista (ja Sveitsi) tulevilla vaihto-oppilailla on voimassaoleva koko 
vuoden/puolen vuoden oleskelulupa (residence permit card), minkä he ovat anoneet ennen 
Suomeen tuloa, eikä heidän tarvitse tehdä mitään oleskelulupaansa liittyen Suomeen tulon 
jälkeen. 
 
11. PANKKITILI 
Viime vuosina suomalaisen pankkitilin avaaminen vaihto-oppilaalle on vaikeutunut 
huomattavasti. Pankkitilin avaamisessa on kuitenkin suuria paikkakunta- ja konttorikohtaisia 
eroja. Useimmilla vaihto-oppilailla on käytössä pankki- tai luottokortti, joka toimii Suomessa.  
 
Kaikki sellaiset kulut, mitkä Suomen AFS korvaa vaihto-oppilaalle, kuten koulumatkat ja 
sairauskulut maksetaan ainoastaan suomalaiselle pankkitilille. Jos pankkitilin avaaminen ei 
onnistu, eikä vaihto-oppilaalla ole suomalaista tiliä, korvaukset voidaan maksaa 
isäntäperheen tilille. Jos harkitsette tilin avaamista vaihto-oppilaalle, olkaa yhteydessä 
pankkiin, niin saatte tietää mitä asiakirjoja pankki vaatii tilin avaamiseen. Alaikäisen vaihto-
oppilaan kohdalla useimmat pankin eivät enää avaa tilejä, mutta osa pankeista saattaa avata 
tilin jos alaikäisellä vaihto-oppilaalla on laillisten huoltajien allekirjoittama valtakirja. Vaihto-
oppilaan pitää itse pyytää valtakirja vanhemmiltaan tarvittaessa.   
 
 
12. REKISTERÖITYMINEN MAISTRAATTIIN JA SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS 
Vaihto-oppilaiden ei tarvitse lain mukaan käydä rekisteröitymässä eikä tehdä 
muuttoilmoitusta maistraattiin, koska oleskelu Suomessa on tilapäistä ja kestää alle vuoden. 
Mikäli vaihto-oppilas kuitenkin tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen, vaihto-oppilaan on 
tällöin käytävä rekisteröitymässä paikalliseen maistraattiin ja pyydettävä henkilötunnus 
maistraatista. Vaihto-oppilaan tulee ottaa mukaan koulun kansliasta pyydetty todistus 
koulupaikasta, passi sekä oleskelulupa jos vaihto-oppilas on EU:n ulkopuolelta.  
 
Ajantasaisimmat asiakirjavaatimukset saa maistraatista.  Esim. joissakin kunnissa julkisen 
liikenteen henkilökohtaista matkakorttia hakiessa henkilötunnusta saatetaan vaatia. 
Henkilötunnus saattaa myös helpottaa asiointia terveyskeskuksissa ja jos vaihto-oppilas 
esimerkiksi joutuu hoidattamaan hampaitaan omakustanteisesti vaihdon aikana. Vaihto-
oppilaalle ei kuitenkaan rekisteröidä kotikuntaa Suomessa, joten hänellä ei ole välttämättä 
samoja oikeuksia kuin vakituisesti Suomessa asuvilla henkilöillä. Lisätietoja 
rekisteröitymisestä maistraattiin ja suomalaisesta henkilötunnuksesta löytää maistraatin 
internet-sivuilta. www.maistraatti.fi >palvelut > kotikunta ja väestötiedot> ulkomaalaisen 
rekisteröinti 
 
Huom! Vuodesta 2015 alkaen EU:n ulkopuolelta tulevat oppilaat ovat voineet hakea 
suomalaista henkilötunnusta yhdessä oleskeluluvan kanssa. Osalla vaihto-oppilaista saattaa 
olla tämän johdosta suomalainen henkilötunnus heidän tullessaan Suomeen. Vaihto-oppilas 
voi tarvittaessa varmistaa asian omasta oleskelulupakortistaan. 
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13. OPISKELIJAKORTTI 
Vaihto-oppilaan on hyvä hankkia VR:n ja Matkahuollon yhteinen opiskelijakortti, jolla saa 50% 
alennusta sekä kotimaan juna-että linja-autoliikenteessä. Kortteja saa VR:n lipunmyynneistä 
ja Matkahuollon toimipisteistä. Kortti on maksuton, mutta korttiin on ostettava 10 euron 
hintainen lukukausi-tai lukuvuositarra (AFS ei korvaa tätä). VR:n ja Matkahuollon 
opiskelijakorttia ja lukuvuositarraa varten tarvittavan todistuksen saa tulostaa VR:n 
nettisivuilta. Lomake tulee täyttää ja viedä lukion kansliaan varmennettavaksi. Korttia 
hakiessa tarvitaan yksi passikuva sekä henkilöllisyystodistus. 
 
 
14. MATKUSTAMINEN 
Kirjeen mukana on Suomen AFS:n matkustussäännöt. Luettehan ne huolella läpi, jotta 
tiedätte mitkä matkat ovat sallittuja vaihtovuoden aikana ja mihin matkoihin vaihto-
oppilaanne tulee anoa erillistä matkustuslupaa AFS-toimistosta.  
 
Perussääntö on, että yhdessä isäntäperheensä kanssa vaihto-oppilas voi matkustaa ilman 
erillistä AFS:n lupaa. Kuitenkin esim. laivayhtiöt saattavat vaatia kirjallisen luvan alaikäisen 
oppilaan omilta vanhemmilta. 
 
 
15. AFS-PAIKALLISYHDISTYKSET 
Kirjeen mukana olevassa ’Löydä oma paikallisyhdistyksesi’- liitteessä esitellään AFS:n 
paikallisyhdistykset ja kunkin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja hänen yhteystietonsa. 
Kun teillä on kysyttävää paikallisista AFS-tapahtumista tai ylipäätään alueenne toiminnasta, 
olkaa yhteydessä oman paikallisyhdistyksenne puheenjohtajaan. Mikäli teille on epäselvää 
minkä paikallisyhdistyksen alueelle kuulutte, olkaa yhteydessä AFS-toimistoon.  
 
 
16. TULO-ORIENTAATIOLEIRI 
Paikallisyhdistykset vastaavat vaihto-oppilaiden tulo-orientaatioleirin käytännön 
järjestelyistä. Tulo-orientaatioleiri on osa pakollista AFS-vuotta ja vaihto-oppilaiden tulee 
osallistua leirille. Leirille osallistumisesta aiheutuneet matkakulut AFS korvaa kuitteja vastaan. 
Leirikutsu lähetetään sähköpostitse isäntäperheen vanhemmille sekä vaihto-oppilaalle, jos 
meillä on hänelle sähköpostiosoite. Orientaatioleirien osalta monet AFS-paikallisyhdistykset 
tekevät yhteistyötä keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että vaihto-oppilaanne orientaatioleiri 
saattaa olla toisella paikkakunnalla kuin kotipaikkakuntanne. 
 
 
17. LAPIN MATKA 
Halukkaille vuosivaihto-oppilaille Suomen AFS järjestää omakustanteisen Lapin matkan 
helmikuun alussa 2017 (ennen hiihtolomakauden alkua). Tiedotamme teille asiasta lisää 
syksyn kuluessa. Lapin matkasta AFS-toimistossa vastaa Susanna Taskinen 
(susanna.taskinen@afs.org). 
 
 
18. YHTEYSTIEDOT 
Mikäli yhteystietonne muuttuvat vuoden aikana, ilmoitattehan siitä meille, jotta 
yhteystietonne on meillä aina ajan tasalla. 
 
Pyytäisin, että kävisitte yhdessä vaihto-oppilaanne kanssa läpi tämän kirjeen kohta kohdalta, 
hänen saavuttuaan Suomeen, sillä kirjeessä on paljon tärkeää asiaa. Vastaisuudessa tulemme 
lähettämään AFS-toimiston tiedotteet sähköpostitse, joten on hyvin tärkeää että meillä on 
tiedossa käyttämänne sähköpostiosoite. 
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Ystävällisin terveisin, 
 

 
 
Susanna Taskinen       
Ohjelmapäällikkö       
E-mail: susanna.taskinen@afs.org / Puh: 09 251 37355 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvi Turunen 
Ohjelmakoordinaattori (poissa 19.9.–19.10.2016) 
Email: suvi.turunen@afs.org /Puh: 09 251 37356 
 
 
 
 

 
 
Gritten Naams 
Ohjelmakoordinaattori (21.10.2016 asti) 
Emai: gritten.naams@afs.org 
 
 
 
 
 
LIITTEET: 
  Paikallisyhdistyskartta ja puheenjohtajat  
  Kulukorvauslomake (2 kpl) 
  Medical Report Form-lomake 
  Vakuutuskortti 
  Koulukirjatilausohjeet 

Matkustussäännöt 
Travel guidelines 

  AFS-toimiston henkilökunnan esittely 
  Kenen vastuulla – muistilista isäntäperheille 

 


