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Puheenjohtajan
terveiset

Hei vain sinulle, kollega. Toivottavasti lukuvuotesi on lähtenyt
hyvin käyntiin. Sisältäköön uusi lukuvuosi paljon laadukasta
opetusta etäilystä huolimatta, hedelmällisiä kohtaamisia sekä
keskusteluja uusien ja vanhojen kamujen kanssa ja ennen kaikkea
jaksamista ja voimia tänä (jo arkiseksi muuttuneena) ihmeellisenä
aikana. Parempaan päinhän tässä myllerryksessä melotaan, vaikka
uutta aaltoa tulee tasaiseen tahtiin kuin Oldmansin edustalla
konsanaan. 

Meille kansainvälisyyttä fiilisteleville ja sen eteen järjestötyötä
tekeville - kutsuttakoon meitä Abroad-hengessä fimsiccareiksi -
tämäkin toimikausi on ollut perinteisestä poikkeava.
Kansainvälistä pöhipöhiä on kyetty harrastamaan harmittavan
vähän lähimuotoisesti ja suomalaisia medisiinareita on saatu
maailmalle vain hatara kourallinen perinteisen satapäisen joukkion
sijaan.

Onneksi ikäisekseen vetreä seitsenkymppinen yhteisömme IFMSA
ei ole jäänyt virustuleen makaamaan, vaan neuvokas kollegiomme
on muokannut toimintaansa niin, että järjestö pysyy vaikeuksista
huolimatta yhtenäisenä ja toiveikkaana. Etäkokouksissa
sumplitaan vaihtosopimuksia, pohditaan linjauksia ja neuvotellaan
tulevien vuosien kokouslokaatioista. Yhdessä halutaan nähdä
koronattomaan tulevaisuuteen, jossa satojen lääkisläisten globaalit
yleiskokoukset sekä matalan kynnyksen vaihtokuukautemme ovat
jälleen mahdollisia ja tarjoavat meille unohtamattomia kokemuksia,
hersyviä nauruja ja riemastuttavia tuttavuuksia niin muista
Suomen lääkiksistä kuin maitten ja merten takaakin. 

 

Kansallisella tasolla on ollut iloista seurata, kuinka FiMSIC-
virkailijamme ovat haastavasta tilanteesta ja vaihtuvista
säädöksistä huolimatta jaksaneet uutterasti setviä vaihtoasioita
kuntoon sekä järjestää projekteja, jotta lääkärinalut saisivat
tietotaitoa tärkeistä, muutoin hataralle tolalle jäävistä aiheista.
Olemme jopa saaneet FiMSIC-projektien arsenaaliin tänä
syksynä uuden, nuorten mielenterveysasioihin keskittyvän
M.U.L.L.E-projektin, joka on auringonvarmasti erittäin
tervetullut lisä toimintaamme. Iso kiitos kaikille
virkailijakollegoille.

Sinä, joka olet avannut vuoden 2021
Abroad-lehden, toivon, että selaat sen
antaumuksella läpi ja ennen kaikkea
tartut rohkeasti sen sisältämiin
seikkailun mahdollisuuksiin -
tapahtuivatpa ne sitten Suomen rajojen
sisäpuolella tai ulkomaiden eksotiikasta
nauttien. Tervetuloa tutustumaan
lääkiksen parhaita kokemuksia
tarjoavan järjestön toimintaan. Nähdään
FiMSIC-tapahtumissa!

Santtu Hellström
Puheenjohtaja - FiMSIC
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 - mikä se on?

 
Kuuluessasi omaan kandiseuraasi,

kuulut FiMSICiin

Tervetuloa kansainvälistymään ja edistämään merkityksellisiä
asioita! FiMSIC eli Finnish Medical Students’ International
Committee on lääketieteen opiskelijoiden järjestö, joka tarjoaa
monenlaista toimintaa. FiMSIC on osa Suomen Medisiinariliittoa,
eli kuuluessasi oman kaupunkisi kandiseuraan kuulut myös
FiMSICiin. Toisaalta FiMSIC on myös osa maailman suurinta
kansainvälistä opiskelijajärjestöä, IFMSA:ta.

Johtokunta on FiMSICin hallinnollinen ydin, joka vastaa
järjestön toiminnan suurista linjoista sekä
yhteydenpidosta muihin järjestöihin Suomessa ja
ulkomailla. Jokaisessa lääkiskaupungissa on myös oma
paikallistiiminsä, joka ylläpitää paikallisia projekteja ja
tapahtumia sekä pitää huolta vaihtareista.

Koska olet päätynyt Abroad-julkaisun pariin,
saatatkin jo tietää FiMSICin järjestävän vaihtoja
ympäri maailmaa. Vaihdot ovat pääasiassa
kuukauden mittaisia ja vaihtoon lähtiessä voi
valita tutkimus- ja harjoitteluvaihdon välillä.
Vaihto-oppilaita saapuu vastavuoroisesti myös
Suomen lääkiskaupunkeihin ja heidän
onnistuneen vaihtonsa takaavat innokkaat
paikallisaktiivit.

FiMSICin toiminta sisältää vaihtojen lisäksi paljon
yleishyödyllistä projektitoimintaa. Nallesairaala-
projektissa, S.U.L.L.E.-projektissa sekä upouudessa
M.U.L.L.E.-projektissa lääketieteen opiskelijat
pääsevät harjoittelemaan lasten ja nuorten
kohtaamista, puhumaan tärkeistä teemoista sekä
vaikuttamaan konkreettisesti seksuaali- ja
mielenterveysvalistukseen.

FiMSIC tarjoaa lääketieteen opiskelijoille myös täydentävää
koulutusta tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista. Esimerkiksi
vuosittain järjestettävä National Meeting ja perinteeksi
muodostunut MedTalks tarjoilevat asiatuntijoiden
puheenvuoroja tärkeistä teemoista. Lisäksi eri kaupunkien
paikallistoimijat ovat usein järjestäneet koulutuksia aiheista,
joista opiskelijat ovat kaivanneet lisätietoa. Näitä ovat
esimerkiksi syömishäiriöt, sukupuolen moninaisuus sekä
lähisuhdeväkivalta.

FiMSICin toiminta on kaikkea
yllämainittua – ja vielä paljon muutakin.
Toiminnallamme on pitkät perinteet
aina vuodesta 1954, mutta kehitymme
vuosi vuodelta uusien osallistujien ja
ideoiden myötä. Ota siis rohkeasti
yhteyttä ja tule mukaan toimintaan.
Sinä olet FiMSIC!
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IFMSA

Lääketieteen opiskelijoiden maailmanjärjestö IFMSA (International
Federation of Medical Students’ Associations) on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka nauttii YK:n virallista
tunnustusta. FiMSIC mahdollistaa suomalaisten medisiinarien
osallistumisen kansainväliseen toimintaan. IFMSA edustaa
lääketieteen opiskelijoita useilla kansainvälisillä foorumeilla, aina
maailman terveysjärjestö WHO:ta myöten. Samalla IFMSA
mahdollistaa kansainvälisen projektitoiminnan, opiskelijavaihdot
sekä edunvalvonnan. IFMSA:n jäseniksi kuuluu tällä hetkellä noin
1,3 miljoonaa lääketieteen opiskelijaa yli 130 maasta.

Valiokunnat ovat keskeinen osa
IFMSA:n toimintaa, joista kahdessa
hoidetaan opiskelijavaihtoja (tutkimus-
ja harjoitteluvaihto), kolmessa
projekteja (seksuaali- ja
lisääntymisterveys, ihmisoikeudet ja
rauha sekä kansanterveys) ja yhdessä
lääketieteen koulutukseen liittyviä
kysymyksiä. Lisätietoa IFMSA:sta
löydät osoitteesta www.ifmsa.org.

FiMSIC mahdollistaa suomalaisten
medisiinarien osallistumisen
kansainväliseen toimintaan.

Miten mukaan
FiMSIC:n

kansainväliseen
toimintaan?

Kansainväliset kokoukset ovat suuressa osassa IFMSA:n
toimintaa ja toimivat jäsenseurojen välisen kansainvälisen
yhteistyön perustana. FiMSIC edustaa Suomea näissä
kokouksissa. Kahdesti vuodessa järjestettävään
yleiskokoukseen osallistuvat kaikki IFMSA:n jäsenmaat. Reilun
viikon aikana äänestetään yhteisistä asioista, kouluttaudutaan
ajankohtaisten asioiden äärellä, sekä tutustutaan laajaan
kollegioon ympäri maailman. Erilaiset työpajat mahdollistavat
loistavien ideoiden ammentamisen kotimaassa totutettaviin
projekteihin. 

FiMSIC tekee aktiivista yhteistyötä myös lähiseudun jäsenseurojen
kanssa. FINO (Federation of International Nordic Medical Students’
Organizations) eli Pohjoismaiden medisiinareiden konferenssi on
tuottanut paljon kiinnostavia projekteja ja tarjonnut antoisia
koulutuksia. Seuraava FINO pidetään marraskuun alussa Oslossa.
Nämä kansainväliset kokoukset ovat erinomainen tapa lähteä
toimintaan mukaan, vaikka aiempaa kokemusta ei olisikaan!

COVID-19 huolimatta kansainvälisestä
yhteistyöstä on pidetty huolta, toki
etäyhteyksin.
Kotisohvakansainvälisyys on tarjonnut
loistavan mahdollisuuden edistää
yhteisiä asioita ja ylläpitää tiivistä
yhteisöä, sillä kuuluisalla matalalla
kynnyksellä!

http://www.ifmsa.org/
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Virkailijoiden
yhteystiedot 2021

Täältä löydät meidät:

Puheenjohtaja
Santtu Hellström
president@fimsic.fi

VPI (Vice President
of Internal Affairs)
Ilona Kaisti
vpi@fimsic.fi

VPE (Vice President
of External Affairs)
Olli Koivukangas
vpe@fimsic.fi

Pääsihteeri (Secretary
General)

Veera Nykänen
secgen@fimsic.fi

Taloudenhoitaja
(treasurer)

Mika Hartikainen
treasurer@fimsic.fi

PR-vastaava
Kaisla Ylihautala
webmaster@fimsic.fi

VPX (Vice President
of Exchanges)

Leila Sandvik
vpx@fimsic.fi

NEOt (Kansalliset
harjoitteluvaihto-

virkailijat)
Olli Virtanen (NEO-out)
neo.out@fimsic.fi
Milla Sarkanen (NEO-in)
neo.in@fimsic.fi

NORE (Kansallinen
tutkimusvaihto-

virkailija)
Xenia Kuparinen
nore@fimsic.fi

VPP (Vice President
of Projects)

Anu Bergström
vpp@fimsic.fi

NPO (Kansallinen kansanterveys-
virkailija)

Miska Tiainen
npo@fimsic.fi

NORP (Kansallinen rauhan ja
ihmisasiainvirkailija)

Maija Rossi
norp@fimsic.fi

NORA (Kansallinen seksuaaliterveys-
virkailija)

Essi Lavonen
nora@fimsic.fi

@fimsicfinland

FiMSIC

fimsic.fi

mailto:president@fimsic.fi
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Projekti- ja
hanketoiminta

Nallesairaala
Nallesairaala on FiMSIC:n pitkäaikaisimpia
projekteja ja aktiivinen kaikissa viidessä
paikallistoimikunnassa vuodesta toiseen.
Projektissa lääketieteen opiskelijat pitävät
“nallelääkärien” vastaanottoja pääsääntöisesti
päiväkodeissa, 

mutta myös erilaisissa tapahtumissa. Tavoitteena on vähentää lasten lääkäreitä
kohtaan mahdollisesti olevaa pelkoa ja tarjota lääketieteen opiskelijoille
kokemuksia lasten parissa työskentelystä. Monet päiväkodit tuntevat projektin
ja haluavat osallistua siihen, joten hyville nallelääkäreille on aina tarvetta!

National Meeting
National Meeting (NM) on FiMSIC:n vuosittain järjestettävä
koulutustapahtuma. NM:ssä tarjotaan lääketieteen opintoja
täydentävää koulutusta ajankohtaisista tai muuten
ammatissamme keskeisistä teemoista. Aikaisempina vuosina
teemoina on ollut esimerkiksi mielenterveys, uskomushoidot,
ympäristö ja terveys sekä lääkärin jaksaminen.  

Illalla on perinteisesti järjestetty FiMSIC:n vuosijuhlasitsit!
Tapahtuma järjestetään aikaisin syksyllä, ja
tapahtumakaupunki valitaan vuosittain. Vuosina 2020
sekä 2021 tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti niin,
että koulutus striimattiin Tampereelta muihin
kaupunkeihin, joissa järjestettiin paikalliset live-
tapahtumat.

MedTalks

MedTalks on SML:n ja FiMSIC:n lääketieteen
koulutukseen keskittyvä yhteisprojekti, jonka teema
vaihtelee vuosittain. MedTalks järjestettiin keväällä 2021
kolmatta kertaa, ja tällöin tapahtuman teemana oli
antirasismi. MedTalks järjestetään kaikissa
lääkiskaupungeissa samaan aikaan ja tavoitteena on
herättää keskustelua osallistujien kesken tärkeiden ja
ajankohtaisten aiheiden ympärille. 

FiMSIC:n kautta voit lähteä mukaan kansainväliseen
projektitoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa viikkojen -
kuukausien vapaaehtoistyö/tutustumisjaksoa/koulutusta
ulkomailla usein muiden kansainvälisestä yhteistyöstä
kiinnostuneiden lääkisopiskelijoiden kanssa. Projektit voivat
liittyä mm. kansanterveyteen, kehitysmaalääketieteeseen tai
lääkisopiskelijoiden koulutukseen. Projekteja pyörittävät
paikalliset lääkisopiskelijat tai ulkopuoliset tahot suurista
pieniin. Lisätietoa kansainvälisestä projektitoiminnasta
löydät FiMSIC:n ja kyseisten projektien nettisivuilta. Voit
myös ottaa yhteyttä FiMSIC:n virkailijaan (norp@fimsic.org,
npo@fimsic.org) 
Projektien kautta voit saada vinkkejä, miten käydä
tutustumassa kenialaisen sairaalan toimintaan,
kehitysyhteistyöhön, osallistua IFMSAn erilaisiin
koulutuksiin ympäri maailmaa muiden lääkisopiskelijoiden
järjestämänä, tai käydä kurkkimassa vaikkapa WHO:n
kokousta Genevessä. 

Kansainvälinen projektitoiminta

mailto:norp@fimsic.org
mailto:npo@fimsic.org
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Seksuaaliterveysprojekti

FiMSIC:n seksuaaliterveyden projektitoiminnan kulmakivi on 8.-
luokkalaisille nuorille suunnattu vertaiskasvatus. Lisäksi
mahdollisuuksien mukaan lääketieteen opiskelijoille järjestetään
seksuaaliterveysaiheista koulutusta sekä eri sateenkaarivähemmistöjä
koskevia tapahtumia. FiMSIC:n toiminta seksuaaliterveyden parissa on
IFMSA:n seksuaaliterveysvaliokunnan SCORA:n alaista toimintaa.
SCORA tarjoaa lisäksi mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin
projekteihin, kursseihin ja opiskelijavaihtoihin (SCORA X-change)
lääketieteen opiskelijoille ympäri maailmaa.

FiMSIC on mukana kahdessa seksuaaliterveysaiheisessa
vertaiskasvatusprojektissa. Näitä ovat S.U.L.L.E-projekti joka
pyörii jokaisessa lääkiskaupungissa sekä SePäSe-projekti,
joka on ainoastaan Tampereella pyörivä Nuorisoneuvolan
teemapäivä jossa osana vetäjistä toimivat lääkisopiskelijat.
S.U.L.L.E.-tunnit sopivat koulujen kanssa jokaisen
paikallistiimin seksuaaliterveysvirkalijat ja vetäjinä toimivat
S.U.L.L.E.-viikonloppukoulutuksen käyneet medisiinarit.

S.U.L.L.E. on FiMSIC:n oma yläkoululaisille suunnattu
seksuaaliterveysprojekti, jonka tarkoitus on herättää ajatuksia
Seksuaalisuudesta, Unelmista, LemmenLeikeistä ja
Ehkäisystä. Kahden tai kolmen hengen opiskelijavetäjätiimi
luo rennon ilmapiirin, mikä mahdollistaa pureutumisen
oppilaiden mieltä askarruttaviin teemoihin.
Ennakkoluulottoman mutta vastuullisen otteen avulla tuetaan
nuoren itsetuntoa ja luottamusta omiin valintoihin. Kukaan ei
joudu vetämään tuntia kylmiltään – FiMSIC valmentaa kaikki
S.U.L.L.E. – projektilaiset vuotuisessa syyskoulutuksessa.

Lääkiskaupungeissa projektien rullaamisesta vastaa oma
paikallistiimi, joka organisoi kouluvierailuita opiskelukaupunkien
lähikouluihin. Valtakunnallisesti projektia koordinoi FiMSIC:n
seksuaaliterveysvirkailija eli NORA (nora@fimsic.org). 

Kuka vain lääkisläinen voi siis
halutessaan päästä vetämään kyseisiä
interaktiivisia metoditunteja!
Seksuaaliterveysprojektien tarkoitus on
lisätä sekä lääketieteen opiskelijoiden että
muun väestön tietoisuutta hyvinvoinnin
ja seksuaalisuuden sekä sukupuolen
moninaisuuden yhtymäkohdista.
Teemoina ovat mm. lisääntymisterveys ja
seksitaudit sekä seksuaaliseen ja
sukupuoliseen moninaisuuteen liittyvät
ihmisoikeuskysymykset

Mahdollisuuksien mukaan FiMSIC tarjoaa myös muita koulutuksia ja
keskusteluiltoja seksuaaliterveyden aiheista, viime vuosina mm.
transsukupuolisuudesta on järjestetty keskusteluiltamia. Lisäksi
keväisin on mahdollisuus osallistua kansainväliseen Pohjois-
Euroopan alueen seksuaaliterveyskoulutukseen (NECSE). Haku
tähän kansainväliseen tapahtumaan ilmoitetaan oman kandiseuran
sähköpostilistalla pääsiäisen lähestyessä.

Jos sinulla on kysyttävää seksuaaliterveyden projekteista, SCORA:n
opiskelijavaihdoista tai ideoita järjestää jotain uutta, ota yhteyttä
FiMSIC:n seksuaaliterveysvirkailijaan (nora@fimsic.org) tai paikallisiin
seksuaaliterveysvirkailijoihin (lora_kaupunkisi@fimsic.org). Lähde
mukaan kokemaan huikea yhteishenki, antamaan kasiluokkalaisille
erilainen kokemus seksuaalivalistuksesta ja avartamaan mieltäsi
seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvissä teemoissa!

mailto:nora@fimsic.org
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Mielenterveysprojekti

FiMSIC:n ja Pirkanmaan Mielenterveys ry:n
yhteistyössä järjestämä upouusi mielenterveysprojekti,
M.U.L.L.E. -projekti aloitti toimintansa syksyllä 2021.
M.U.L.L.E. eli Mielenterveydestä, Uskaliaisuudesta,
Lempeydestä, Luonteesta ja Elämästä on kaikissa
lääkiskaupungeissa pyörivä lääketieteen opiskelijoiden
mielenterveysprojekti, jossa vapaaehtoiset medisiinarit
kiertävät oman kaupunkinsa kouluissa pitämässä
vertaiskasvatuksellisia oppitunteja mielenterveydestä
kasiluokkalaisille. Tunneilla käsiteltäviä aiheita ovat
esimerkiksi yleisimmät mielenterveyden häiriöt,
tunnetaidot, stressinhallinta, sosiaalinen media,
kiusaaminen ja avun hakeminen.

Uutta!

M.U.L.L.E.-viikonloppu järjestettiin 11.-12.9.
viikonlopun kestävänä koulutuksena, joka antoi
opiskelijoille valmiudet mennä kouluihin vetämään
tunteja. Koulutuksessa käytiin läpi eri aiheita
käsitteleviä interaktiivisia metodeja, joista
oppitunnit koostetaan.

Lisäksi viikonloppuun kuului toinen toistaan
mielenkiintoisempia asiantuntijaluentoja eri
mielenterveysaiheista kuten psykiatriasta osana
lääketiedettä ja mielenterveyspotilaan
kuntoutumisesta. Hybridimallisessa
tapahtumassa järjestettiin kaksi lähitapahtumaa
Oulussa ja Tampereella koronarajoituksia
kunnioittaen, loput osallistuivat omilta koneiltaan
etänä.

Mielenterveysviikonloppuun
osallistui 123 henkilöä eri
kurssiasemilta ja viidestä eri
lääkiskaupungista. Koko
projektin lanseeraus onnistui
hienosti ja mielenterveysaiheinen
viikonloppu otettiin hyvin
vastaan. Nyt jäämme
odottelemaan käytännön
oppituntien järjestymistä jo tänä
syksynä!

M.U.L.L.E. eli Mielenterveydestä,
Uskaliaisuudesta, Lempeydestä, Luonteesta

ja Elämästä
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Vaihtotoiminta

FiMSIC organisoi kansainvälisiä harjoittelu- ja tutkimusvaihtoja yli
sataan maahan. Vaihdot tarjoavat loistavan mahdollisuuden solmia
kansainvälisiä suhteita ja tutustua eri maiden sairaalakulttuuriin.
IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations)
mahdollistaa FiMSIC:lle vaihtosopimusten solmimisen eri maiden
lääketieteen opiskelijoiden vaihtojärjestöjen kanssa. Tämän vuoden
vaihtokohteet löytyvät Abroad-lehden lopusta. Vaihtoonhaku
seuraavan vuoden kohteisiin alkaa lokakuussa. Tällöin jaetaan
kohteet ajalle 4/2022-3/2023. 

Vaihtopaikkoja voivat hakea kaikki SML:n jäsenseuroihin
kuuluvat lääketieteen opiskelijat. Vaihdot kestävät
kuukauden ajan, kuun ensimmäisestä päivästä viimeiseen.
Vaihtoja voi pääsääntöisesti suorittaa vuoden ympäri oman
aikataulun mukaan. Suurimpaan osaan kliinisistä
vaihdoista vaaditaan vähintään vuosi kliinisiä opintoja, kun
taas tutkimusvaihtoihin voi lähteä jo prekliinisessä
vaiheessa. Lisäinformaatiota kohdemaiden
vaihtosäännöistä ja vaihdoista löytyy FiMSIC:n nettisivuilta.

Vaihdossa opiskelija osallistuu
toivomansa klinikan tai
tutkimusryhmän päivittäiseen
toimintaan. Vastaanottava maa
järjestää vaihto-opiskelijalle
myös asunnon sekä ruokailun 1-
2 kertaa arkipäivää kohden. 

Majoituksen ja ruokailujen
käytännöt vaihtelevat maittain ja
kaupungeittain. Useimmissa
vaihtomaissa järjestetään erityisesti
kesäaikaan sosiaalista ohjelmaa ja
retkiä ympäri maata.

Useissa yliopistoissa on mahdollista hyväksyttää vaihdoista
opintopisteitä valinnaisiin opintoihin, joissakin tapauksissa jopa
korvata amanuenssuuri tai osa syventäviä opintoja. Asiasta
kannattaa kysyä oman tiedekunnan opintotoimistosta jo ennen
vaihtoon lähtöä. FiMSIC-vaihtoa varten voi hakea opintotukea,
mikäli vaihdon saa sisällytettyä opintoihinsa.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut vaihtojen järjestämiseen nyt jo
toista kautta. Kuluvan vaihtokauden aikana vain murto-osa
vaihdoista on toteutunut suunnitellusti sekä kohdemaiden että
Suomen tautitilanteen vuoksi. Nyt syksyllä rokotusten yleistyttyä ja
maailman pikkuhiljaa avautuessa Suomesta on taas päässyt
lähtemään opiskelijoita ulkomaille. Toiveikkaina olemme solmineet
uusia sopimuksia seuraavalle vuodelle, mutta pandemiatilanne
saattaa vaikuttaa vielä seuraavankin vuoden vaihtoihin.
Toivommekin, että kaikki vaihtoon hakijat ottaisivat tämän
huomioon ja lukisivat FiMSIC:n nettisivuilta tarkemmat ohjeet
koronaan ja vaihtoihin liittyen.

Vaihtoihin ja koronaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä
oman kaupungin paikallisvaihtovirkailijoihin, joiden yhteystiedot
löytyvät vaihdot-osion lopusta.

Vaihdot ja Covid-19



Kannattaa kuitenkin tarkistaa jokaisen kohdemaan
vaihtosäännöt, sillä jotkut maat tekevät tässä poikkeuksia.
Lisäksi osaan maista voi lähteä jo prekliinisessä vaiheessa.
Harjoitteluvaihto on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua
erilaiseen sairaalaympäristöön ja vieraan maan
terveydenhuoltokulttuuriin.
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Vaihtomuodot

Professional Exchange on vaihtomuodoista vanhin ja suurin:
mukana vaihtotoiminnassa on yli 100 maata maailmanlaajuisesti ja
yli 13 000 opiskelijaa vuosittain. Harjoitteluvaihto on kliinistä
työskentelyä sairaalassa eli se muistuttaa suomalaisittain
amanuenssuuria. Vaihdon pituus on neljä viikkoa, ja se on
useimmiten tarkoitettu kliinisen vaiheen opiskelijalle.
Pääsääntöisesti vaihtoon voi hakea vain alalle, jonka kurssin on
hyväksytysti suorittanut vaihdon alkuun mennessä. 

Harjoitteluvaihto

Tutkimusvaihto

Research Exchange vaihdossa opiskelija
osallistuu kohdemaassa
tutkimusprojektiin neljän tai kahdeksan
viikon ajan. Jokaisessa projektissa on
tutor, joka ohjeistaa ja valvoo opiskelijaa.
Valittavana on tuhansia erityyppisiä
projekteja ympäri maailmaa; on
mahdollisuuksia tehdä laboratoriotyötä,
kliinistä tutkimusta, tai molempia.

Tutkimusvaihtoon voi lähteä missä tahansa opintojen
vaiheessa heti ensimmäisestä vuodesta lähtien, eikä
aiempi kokemus tutkimuksesta ole tarpeen vaan
innostuksella ja oma-aloitteisuudella pääsee pitkälle.
Tutkimusvaihto tarjoaa mahdollisuuden opetella
tutkimustyön perusperiaatteita ja saada näkemystä esim.
syventäviä opintoja tai väitöskirjaa varten. Vaihdon
sisällyttäminen opintoihin on myös usein mahdollista.

Miten vaihtokohteet määräytyvät?

FiMSIC:n vaihtovirkailijat pyrkivät solmimaat
vaihtosopimuksia maihin, joihin suomalaiset opiskelijat ovat
innokkaita lähtemään. Keräämme toiveita tulevista
vaihtokohteista kyselyillä ja arvioimalla, mitkä vaihtokohteet
ovat edellisinä vuosina saavuttaneet suosiota. Jos olisit
tulevaisuudessa kiinnostunut lähtemään vaihtoon kohteeseen,
joka ei vielä ole valikoimassa, ole yhteydessä kansalliseen
virkailijaan neo.out@fimsic.org. Näin voit vaikuttaa seuraavan
vuoden vaihtokohdevalikoimaan.

mailto:neo.out@fimsic.org
mailto:neo.out@fimsic.org
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IFMSA:n vaihdot perustuvat vastavuoroisuuteen eli suomalaisten
opiskelijoiden maksamilla vaihtomaksuilla katetaan tänne tulevien
ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden majoitus- ja ruokailukulut.
Suomalaisille vaihtomaksu on 350€. Kohdemaassa majoitus ja
ruokailut järjestetään vastaavasti paikallisten opiskelijoiden
maksamilla vaihtomaksuilla. Suomalaisten opiskelijoiden maksama
vaihtomaksu kattaa kuitenkin vain noin puolet tänne tulevien vaihto-
opiskelijoiden kustannuksista. Useimpien muiden maiden järjestöjen
tapaan FiMSIC saa tukea mm. yliopistoilta, valtiolta ja lääkäriseuroilta
vaihtotoiminnan mahdollistamiseksi.

Vaihtojen toimintaperiaate

Vaihdot ovat hauskanpidon lisäksi erinomainen
oppimistilaisuus. IFMSA pyrkii jatkuvasti kehittämään
vaihtojen akateemista laatua eli tekemään niistä lääketieteen
ja lääkärin työn oppimisen kannalta entistä antoisampia,
vakavasti otettavia koulutusmahdollisuuksia yliopistojen
näkökulmasta. Yksi keino tämän toteuttamiseksi on Student’s
Handbook, jonka jokainen IFMSA-vaihtoon lähtevä saa
mukaan kotimaastaan ennen vaihtoa.

Eri kohdemailla tai sairaaloilla on erilaisia vaatimuksia vaihto-
opiskelijoiden akateemisten tavoitteiden täyttymiselle. Riippuu
myös paljon opiskelijan kielitaidosta, vaihtomaan kulttuurista ja
klinikan tai tutkimusryhmän resursseista, miten paljon opiskelija
kykenee vaihdossa oppimaan. Lisäksi oma aktiivinen ja utelias
asenne auttaa saamaan vaihdosta irti mahdollisimman paljon.
Kannattaa vaihtopaikkaa valitessaan miettiä omia odotuksiaan
vaihdon suhteen ja käydä FiMSIC:n nettisivuilta lukemassa
vaihtoraportteja aikaisemmilta vuosilta.

Vaihtojen akateeminen laatu

Vaihtojen hakuohjeet

1. Lisätietoa vaihtokohteista

Hakukohdetta valitessa kannattaa miettiä, mitä vaihdolta
haluaa. Ennen hakemista tulee ainakin selvittää
kohdemaan vaihtosäännöt sekä mahdolliset
vaihtoajankohdat. Nämä löytyvät fimsic.fi-sivuston
kautta. Huomaa, että olet itse vastuussa siitä, että olet
kelvollinen hakemaan valitsemiisi kohteisiin: toisin
sanoen, lue läpi niiden maiden vaihtosäännöt, joihin mietit
hakemista! Epäselvissä tilanteissa voit aina kysyä apua
vaihtovirkailijoilta.

2.  Esitietolomakkeen täyttäminen ja
vaihtomaksun suoritus

Hakuaika on 2.-31.10.2021! Esihaussa
haetaan maakohtaisesti niitä
vaihtopaikkoja, joihin FiMSIC on
solminut sopimuksen. Lista
vaihtokohteista sekä
vaihtoajankohdista löytyy tästä
lehdestä ja nettisivuiltamme
www.fimsic.fi. Esihakulomake
täytetään myös nettisivullamme ja
samalla maksetaan vaihtomaksu 350€
(sisältäen 30€ pantin, jonka saa
takaisin, kun täyttää matkaraportin)
FiMSICin tilille FI60 8000 1301 5138 68.
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3. Vaihtopaikkojen jako ja tulosten
ilmoittaminen

Vaihtopaikan saaneille ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään
14.11.2021. Jälkihakupaikoista ilmoitamme ensin kaikille ei-
valituille hakijoille, sen jälkeen jälkihaku avataan kaikille
haettavaksi nopeusjärjestyksessä.

4. Application Form (AF)
Varsinainen vaihtohakemus (Application Form) on vastaanottavaan
maahan lähetettävä hakulomake, jossa kerrotaan omista toiveista
kaupungin ja klinikan tai tutkimusryhmän suhteen. Saat ohjeet
AF:n täyttämiseen hyväksymisviestin  yhteydessä. AF täytetään
IFMSA:n tietokannassa, johon saat omat tunnukset ja sen on oltava
täytettynä  12.12.2021.

5. Card of Documents eli AF:n liitteet

Jokaisen maan vaihtosäännöissä (Exchange  Conditions, EC)
luetellaan maan vaatimat liitteet sekä muoto, jossa ne tulee
toimittaa. Pääsääntöisesti liitteet toimitetaan IFMSA:n
tietokannan kautta skannattuina ja englannin kielellä. Liitteet
lähetetään yhdessä AF:n kanssa eli niidenkin tulee olla
valmiina 12.12.2021

6. Card of Acceptance (CA)

Viimeistään 8 viikkoa ennen vaihdon alkua saat
kohdemaaltasi varmistuksen kaupungista ja
klinikasta/projektista, jossa tulet vaihtosi suorittamaan.

7. Vaihdon suorittaminen ulkomailla

Vähintään 4 viikkoa ennen vaihdon alkamista sinun
tulee lähettää Card of Confirmation (CC) jossa
varmistat tulemisesi sekä mm. matkustustietosi.
Mukaan vaihtoon muista ottaa ainakin ns. upon
arrival -dokumentit, Student's handbook, avoin mieli
sekä jotain suomalaista tuliaiseksi!

8. Evaluation Form (EF)

Vaihtosi lopussa täytä IFMSA:n tietokannassa arviointilomake,
joka koskee vaihtosi kaikkia osa-alueita. EF:n täyttäminen on
erittäin tärkeää vaihtotoiminnan kehittämisessä ja se on usein
myös vaatimus sertifikaatin saamiseksi.

9. Virallinen sertifikaatti vaihdosta

Mikäli olet toiminut vaihdossa vaihtosääntöjen mukaan, saat
vaihdon päätteeksi virallisen IFMSA:n sertifikaatin.

10. Matkaraportin laatiminen

Lue tarkemmat ohjeet nettisivuilta www.fimsic.fi. Palauta
matkaraportti kahden kuukauden kuluessa vaihdon
päättymisestä kansalliselle vaihtovirkailijalle raporttirahan
(30€) takaisin saamiseksi.



1 paikka
Aika: ei huhti- tai
lokakuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

1  paikka
Aika: vain
heinäkuu
Kieli: englanti ja
ranska
3 vsk:n jälkeen

2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
1 vsk:n jälkeen

IFMSA-Brasilia

2 paikkaa
Aika: Kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Chile Ecuador
1 paikka
Aika: Kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti ja espanja
Kohteen kliininen
kurssi käytynä

Espanja
2 paikkaa
Aika: kaikki kuukaudet
Kieli: englanti ja espanja
3 vsk:n jälkeen

1 paikka
Aika: kaikki kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Japani
2 paikkaa
Aika: ei elokuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

4 paikkaa
Aika: vain
kesä- ja
heinäkuu
Kieli: englanti
1 vsk:n jälkeen

Italia
1 paikka
Aika: ei
touko-, loka-
tai marraskuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Itävalta
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Harjoitteluvaihdon
kohdemaat 2022-23

Huom! Tarkistathan aina ajankohtaisimman tiedon vaihtokohteista
nettisivultamme www.fimsic.fi.

Muista tarkistaa soveltuvuutesi IFMSA:n tietokannasta maakohtaisista
säännöistä ennen hakemista (linkki fimsic.fi-sivustolla).

Kysymykset harjoitteluvaihdoista voit lähettää paikallistiimisi
vaihtovirkailijoille tai osoitteeseen neo.out.fimsic.fi.

Alankomaat
1  paikka
Aika: ei joulukuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Belgia

El Salvador
1 paikka
Aika: ei joulukuu
Kieli: englanti ja
espanja
3 vsk:n jälkeen

Etelä-Korea
3 paikkaa
Aika: kaikki kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

2 paikkaa
Aika: vain heinäkuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
1 vsk:n jälkeen

1 paikka
Aika: kaikki kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Georgia 2 paikkaa
Aika: kaikki kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Ghana

Indonesia

Irlanti Israel

Jordania Kazakstan



1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti ja
espanja
3 vsk:n jälkeen

1 paikka
Aika: kaikki kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

4 paikkaa
Aika: ei huhti-
tai joulukuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Portugali

1 paikka
Aika: ei kesäkuu
Kieli: englanti
1 vsk:n jälkeen

3 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Saksa

2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
4 vsk:n jälkeen

Taiwan

1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
ja ranska
3 vsk:n jälkeen

Libanon
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2 paikkaa
Aika: ei huhti- tai
joulukuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Kreikka Kroatia

1 paikka
Aika: vain heinäkuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Malta Marokko

2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
Kohteen kliininen
kurssi käytynä

Meksiko Peru

Puola
6 paikkaa
Aika: kaikki kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Ranska

1 paikka
Aika: ei joulukuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
1 vsk:n jälkeen

1 paikka
Aika: kaikki kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

3 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

1 paikka
Aika: ei tammikuu
Kieli: englanti
2 vsk:n jälkeen

Romania

1 paikka
Aika: vain helmi-, maalis-,
huhti-, heinä- tai elokuu
Kieli: englanti
3 vsk:n jälkeen

Slovakia

2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti
Kohteen kliininen
kurssi käytynä

Slovenia Sudan
1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti,
ranska tai italia
5 vsk:n jälkeen

Sveitsi

Tsekki Turkki

Venäjä Zimbabwe



1 paikka
Aika: vain
heinäkuu
Kieli: englanti

Belgia
1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

IFMSA-Brasilia
1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Brasilia-DENEM

2 paikkaa
Aika: ei
helmikuu
Kieli: englanti

Chile Espanja
1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Indonesia
2 paikkaa
Aika: vain
kesä- ja
heinäkuu
Kieli: englanti

Italia

1 paikka
Aika: vain
heinäkuu
Kieli: englanti

Itävalta Japani
2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Etelä-Korea
2 paikkaa
Aika: vain
heinäkuu
Kieli: englanti

Katalonia
1 paikka
Aika: vain
elokuu
Kieli: englanti

1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Egypti 1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Libanon
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Tutkimusvaihdon
kohdemaat 2022-23

Huom! Tarkistathan aina ajankohtaisimman tiedon vaihtokohteista
nettisivultamme fimsic.fi.

Muista tarkistaa soveltuvuutesi IFMSA:n tietokannasta maakohtaisista
säännöistä ennen hakemista (linkki fimsic.fi-sivustolla).

Kysymykset tutkimusvaihdoista voit lähettää paikallistiimisi
vaihtovirkailijoille tai osoitteeseen nore.fimsic.fi.

Tutkimusvaihto on avoin kaikille eli ei lukuvuosivaatimuksia. Jokaisella
projektilla on kuitenkin omat vaatimukset, jotka opiskelijan on otettava
huomioon hakuvaiheessa



1 paikka
Aika: ei
tammikuu
Kieli: englanti

Romania

2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Saksa

Serbia
1 paikka
Aika: ei
kesäkuu
Kieli: englanti

1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Slovakia
1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Slovenia

2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Sveitsi
2 paikkaa
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Ranska
2 paikkaa
Aika: ei
tammi- tai
helmikuu
Kieli: englanti

Taiwan

Quebec
1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

1 paikka
Aika: ei joulu-
tai tammikuu
Kieli: englanti

Portugali

Tanska
1 paikka
Aika: ei kesä-,
joulu- tai
tammikuu
Kieli: englanti

1 paikka
Aika: kaikki
kuukaudet
Kieli: englanti

Meksiko
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