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Jatko-opinnot ja työelämä (OP2): tutkinto-opiskelu ulkomailla 

Oppituntimalli tutkinto-opiskelusta ulkomailla opinto-ohjaajalle (75 min) 
 

AIHE TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MITÄ TARVITAAN 

 
Lämmittely 
aiheeseen,  
n. 15 min 

 
Tutustua ryhmään, 
saada tietoa 
ajatuksista 
kansainvälisyyteen 
liittyen (onko se 
minulle oikeasti 
mahdollisuus), rikkoa 
jäätä, mahdollistaa 
rento, keskusteleva 
ja välitön tunnelma 

 
Väittämäharjoitus 
 
Miten: kuvitteellinen raja keskelle 
luokkaa. Toisella puolella kyllä, toisella ei 
(ei välivaihtoehtoja – valitse puolesi ja 
kerro miksi sen puolen valitsit).  
 
Esimerkkiväittämät:  

- voisin lähteä kesätöihin 
ulkomaille  

- voisin lähteä vaihto-oppilaaksi 
- voisin tehdä tutkinnon 

ulkomailla 
- olen kansainvälinen (selvitä tässä 

mitä se heidän mielestään 
tarkoittaa) 

 
Kysy perusteluja -miksi olet siellä 
puolella:   

o Miksi et lähtisi? Miksi lähtisit?  
o Mitä oleskelusta ulkomailla voi 

hyötyä? Mikä siinä 
pelottaa/estää?  

o mitä kansainvälisyys tarkoittaa, 
mitä se on (some, YouTube, 
nettikaupat, Netflix yms)? 

 
 

 
Tilaa luokan keskelle, 
tai edestä/takaa 

AIHE TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MITÄ TARVITAAN 

 
Yleistä 
tietoa 
opiskelusta 
ulkomailla 
n. 20 min 
 

 
Herätellä 
kiinnostusta 
aiheeseen ja ohjata 
luotettavaan 
tietolähteeseen  
(Maailmalle.net) ja 
antaa yleistä tietoa 
opiskelusta 
ulkomailla  
 
 
 
 

 
PP-esitys, käy läpi diat 1-7. Kaikki 
esityksen tiedot (ja paljon muuta) 
löytyvät Maailmalle.net-
verkkopalvelusta. Maailmalle.net on 
Opetushallituksen verkkopalvelu, jossa 
on puolueetonta ja kattavaa tietoa 
opiskelusta, työharjoittelusta, 
vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdoista 
ulkomailla.  
 
Tilastokuva: ketkä lähtevät opiskelemaan 
ulkomaille, mitä siellä opiskellaan? 
 

 
Netti 
taulu/fläppi 
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Harjoitus  
n. 15 min 

 PP-esitys, dia 8 
 
Harjoitus: TOP 5 maat 
 
Ripeätahtinen harjoitus, mutta aikaa voi 
varata 5-10 minuuttia, siinä ajassa ryhmä 
yleensä saa listan valmiiksi. Kun listat 
ovat valmiit, kukin ryhmä vuorollaan 
kertoo listansa. Kun ryhmät kertovat, 
kirjaa samalla yhteistä koko ryhmän 
listaa taululle/fläpille/näytölle. Kun 
yhteinen lista valmis (lukuisia maita 
molemmilla puolilla), kysy muutama 
kysymys miksi jonkin maa on tietyllä 
puolella (usein kiinnostavia 
keskusteltavia arabimaat, Venäjä, Kiina – 
mistä mielikuvat ja ajatukset ovat 
syntyneet, miksi kyllä, miksi ei).  
 
Tilasto: TOP 5 maat, dia 9.  
Tässä näkyy suomalaisten suosituimmat 
opiskelumaat. Miltä se näyttää 
verrattuna yhteiseen ”TOP 5 kyllä 
lähtisimme” –maihin? 
 

 

Pienryhmis
sä 
maakohtai
sesti  
n. 20 min 

TOP 5 maita 
noudatellen – mutta 
maaoppaiden 
mukaisesti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selkeyttää vastuita ja 
rooleja ohjauksessa 
kansainvälisyyteen:  

Harjoitus: ryhmissä selvitetään 
maakohtaisesti dialla 11 listatut asiat.  
 
Opiskelijat etsivät ryhmissä omilla 
kännyköillään tietoa maakohtaisesti 
Maailmalle.net maaoppaasta. 
Ryhmäläiset voivat joko jakaa tehtävät 
keskenään (nopeampi tahtisempi 
harjoitus) tai etsivät yhdessä. Vastaukset 
kirjoitetaan ylös.  
 
Kun ryhmät ovat valmiit (10-15 min), 
tarkista löysivätkö kaikki tarvitsemansa 
tiedot. Jos ei, selvittäkää yhdessä. Jos 
tiedot löytyivät, ota nostoja eri ryhmiltä 
(esim. paljonko on lukukausimaksut 
Ranskassa, milloin on haku Viroon jne).  
 
 
Tämän jälkeen dia 12, jossa selkeytetään 
rooleja. Maaryhmissä selvitetyt asiat 
ovat niitä, joita opiskelijan pitää itse 
selvittää, mutta apua löytyy.  

Tee kuitenkin maajaot 
maaoppaiden 
mukaisesti ajankäytön 
takia. (muista maista 
tiedot löytyvät myös 
maakorteista ja kunkin 
maan study in -
palveluista, mutta veisi 
enemmän aikaa). 
 
Maaryhmät:  
Alankomaat, Britannia, 
Espanja, Japani, 
Ranska, Ruotsi, Saksa, 
Sveitsi, Tanska, Venäjä, 
Viro  
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mitä opinto-ohjaaja 
tekee, mitä M-net 
tekee, mitä opiskelija 
tekee 

 
 
 
 

Minuutteja 
maailmalta 

 Näytä lopuksi lyhyt video nuorten 
kokemuksista maailmalla (minuutteja 
maailmalta). Opiskelijat voivat esim. itse 
valita listalta minkä haluavat katsoa. 
Videot löytyvät täältä:  
http://bit.ly/2sSSf6G 
(https://www.youtube.com/user/CIMOvi
deos - soittolistat - minuutteja 
maailmalta) 

Äänentoisto, netti 
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