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Suomen AFS:n matkustussäännöt 

koskevat kaikkia AFS-oppilaita iästä riippumatta 

 Kotimaanmatkat 

 Isäntäperheen tai koulun kanssa 

Kotimaassa vaihto-oppilas voi matkustaa isäntäperheensä kanssa vapaasti, mieluiten koulun loma-
aikoina. Jos matka on kouluaikana, vaihto-oppilaan on itse pyydettävä poissaololupa rehtorilta tai 
yhdysopettajalta. Poissaolon yläraja on 5 koulupäivää/matka. 

Vaihto-oppilas saa osallistua koulun järjestämille kotimaanretkille isäntäperheensä luvalla. 

 Itsenäisesti ilman isäntäperhettä tai koulua 

Vaihto-oppilas voi vierailla isäntäperheen sukulaisten, toisen vaihto-oppilaan tai koulukavereidensa 
luona, kunhan isäntäperheen ja vastaanottavan perheen kanssa on sovittu asiasta. 

Vaihto-oppilaat eivät saa matkustaa yksin tai keskenään ilman isäntäperhettä tai AFS-toimiston 
hyväksymää aikuista vastuuhenkilöä ”turisteina” Suomessa eivätkä saa yöpyä lomamökissä, 
nuorisomajassa, hotellissa, hostellissa, motellissa tai ”turisteina” toisessa kaupungissa. 

  Ulkomaanmatkat 

 Isäntäperheen kanssa 

Vaihto-oppilas voi matkustaa isäntäperheen kanssa lomalle ulkomaille ilman AFS-toimiston erillistä 
lupaa. Jos matka on kouluaikana, vaihto-oppilaan on itse pyydettävä poissaololupa rehtorilta tai 
yhdysopettajalta. Pidempien ulkomaanmatkojen yhteydessä tulee matkapäivämäärät ilmoittaa AFS-
toimistoon. 

Koulun kanssa 

Koulun kanssa tehtävää ulkomaanmatkaa varten on kysyttävä lupa isäntäperheeltä ja AFS-
toimistolta. 

Itsenäisesti ilman isäntäperhettä tai koulua 

Vaihto-oppilaalla on oltava pätevä syy lähteä itsenäisesti ulkomaanmatkalle. 

Kun vaihto-oppilas suunnittelee matkaa ulkomaille yksin: 



 Vaihto-oppilas tarvitsee isäntäperheen suostumuksen matkaan. 

 Vaihto-oppilas tarvitsee kirjallisen kutsun entuudestaan hyvin tuntemaltaan perheeltä tai henkilöltä, 
jonka luona aikoo vierailla. Kutsu tulee liittää matkalupa-anomukseen. 

 Vaihto-oppilas tarvitsee kirjallisen luvan koululta, mikäli matka tapahtuu kouluaikana. Matka voi olla 
korkeintaan viikon (5 koulupäivää). Lupa tulee liittää matkalupa-anomukseen. 

 Vaihto-oppilaan tulee täyttää AFS:n nettisivuilta löytyvä matkalupa-anomus huolellisesti ja palauttaa se 
AFS-toimistoon viimeistään 3 viikkoa ennen suunniteltua matkaa. 

Matkalupa-anomus  

 Löytyy nettisivuiltamme www.afs.fi, materiaali isäntäperheille, matkustaminen 

 Tulee toimittaa täytettynä AFS-toimistoon viimeistään 3 viikkoa ennen suunniteltua matkaa.  

 Käsitellään tapauskohtaisesti. Vaihto-oppilaan ei tule maksaa matkaa, ennen kuin hän on saanut luvan 
AFS-toimistolta.  

 Matkalupia ei käsitellä 30.4. jälkeen. Loppukeväällä (touko- tai kesäkuussa) tehtävien matkojen osalta 
matkalupa-anomus on oltava perillä AFS-toimistossa viimeistään 30.4. 
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