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Euroguidance kouluttaa, viestii ja vaikuttaa
Minkä suunnan sinä valitset?
• Euroguidance-toiminnan kautta vaikutetaan 

ohjaajien asenteisiin ja toimintaan, jotta he 
rohkaisevat ja kannustavat tasavertaisesti 
asiakkaitaan kansainvälisiin osaamisen 
kehittämisen mahdollisuuksiin Suomessa ja 
ulkomailla.

• Palveluja tieto-, neuvonta- ja ohjausalan 
ammattilaisille: oppilaan- ja opinto-ohjaajat, 
TE-asiantuntijat, Ohjaamoiden henkilökunta, 
nuorten tieto- ja neuvontatyössä toimivat 

• Lisätietoa ja kaikki viestintäkanavat: 
www.oph.fi/euroguidance

• Ohjaa kansainvälisyyteen – Euroguidance 
tukenasi 
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http://www.oph.fi/euroguidance


Ohjaus kansainvälisyyteen, kansainvälisyysohjaus 

• Tietoa, neuvontaa ja ohjausta kansainvälisen osaamisen kehittämisestä 

• Ohjauksessa tehtävänä on tarjota tietoa eri kansainvälistymisen vaihtoehdoista, 
inspiroida ja kannustaa eteenpäin 

• Kansainvälistä osaamista on meillä jokaisella. Sen tunnistamiseen ja sanoittamiseen 
saatetaan tarvita tukea ja ohjausta. 

• Ohjaamista  globaaliin ajatteluun, kansainväliseen yhteistyöhön ja vapaan 
liikkuvuuden ideaaliin -> aktiivinen maailmankansalainen? 

• Arvoja, asenteita, vuorovaikutusta, toimintaa, tekoja, kieliä, kulttuureja  - mitä muuta? 

• Kestävää, vastuullista kansainvälisyyttä 

• Kansainvälisyys kuuluu kaikille! 

3



Jokaiselle oma polku kansainvälisyyteen ja
maailmalle
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Lähde:
Mirkku Uotila: Ohjaustyöntekijöiden näkemyksiä opiskelijoiden kansainvälistymisestä ja siihen ohjauksesta korkeakoulussa. Pro gradu 2019. 
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Ohjaajan henkilökohtainen 
kokemushistoria ja asenne 

kansainvälistymistä kohtaan voi vaikuttaa 
myös ohjaukseen. Siksi on tärkeää 

tiedostaa oma kansainvälistymisen 
historiansa. 

Tehtävänä on tarjota tietoa eri 
kansainvälistymisen vaihtoehdoista, 

inspiroida ja kannustaa yksilöä 
eteenpäin. Päätös, esimerkiksi 

maailmalle lähtemisestä, on yksilön. 



• Maailmalle.netissä on tietoa 
opiskelusta, työharjoittelusta, 
vaihdoista ja vapaaehtoistyöstä 
ulkomailla.

• Vinkkejä kansainvälistymiseen myös 
kotimaassa tai etänä.

• Kokemustarinoita maailmalta: Millaista 
ulkomailla oli? Mitä kokemus opetti?

• Maailmalle.net koostuu www-sivusta ja 
somekanavista: Facebook, Instagram.
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Mahdollisuuksien tasa-arvo alkaa tiedosta:  

Maailmalle.net - infoa ja ideoita 



Työvälineitä kansainvälisyysohjaukseen 
oph.fi/euroguidance  

• Polku Maailmalle – ohjauskortit 
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Kymmenen askelta kansainvälisyyden edistämiseen
Opas nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä 

toimiville
1. Haasta ajattelua, välitä tietoa 

2. Tunne toimijat

3. Kehitä osaamistasi

4. Tuo tieto näkyville

5. Viritä verkko viestinnän välineeksi

6. Toista, toista ja osallista!

7. Järjestä tapahtuma

8. Etsi nuoren kanssa yksilöllinen polku maailmalle

9. Auta selättämään esteet

10. Hae rahoitusta kansainväliseen toimintaan
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Pienryhmä- ja 
yksilöohjaukseen tehtäviä 
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Kansainvälistymään! oppituntimateriaalit 
peruskoulu, lukio ja ammatillinen koulutus

04/12/2020 Opetushallitus 11



Kehitä omaa osaamistasi  

• Ohjaa kansainvälisyyteen - Euroguidance 
tukenasi: työvälineet, menetelmät, 
koulutukset, opintovierailut, tietoa ja 
tutkimusta 

• Hanki itse kansainvälisiä kokemuksia.           
Se on usein paras tapa innostaa muita 
kansainvälistymään. Kun on kokenut 
kansainvälisyyden riemut ja tuskat, on 
helpompaa myötäelää asiakkaan rinnalla. 
Omakohtainen kokemus tuo aiheesta 
puhumiseen varmuutta ja auttaa 
sanoittamaan kansainvälisyyden hyötyjä. 
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Kiitos!

Anne Valkeapää
anne.valkeapaa@oph.fi
Euroguidance
Opetushallitus

mailto:kati.heikkinen@oph.fi

