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Yleistä
• Kokonaisuus muodostuu eri asiakirjoista

• Proposal for a REGULATION

- Explanatory Memorandum (ExM)

- Draft Regulation (§)

- Legislative Financial Statement (LFS)

• Staff working document (SWD)

• Odotusten mukainen esitys – (konsultaatio, väliarvio, kansalliset toimistot).

• ”Lean document” – yksityiskohtia ei ole löyty lukkoon.

• HUOM: Puuttuu vielä tiedot ulkosuhderahoista
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”EVOLUTION, NOT REVOLUTION”

• Kehitetään hyväksi todettua ohjelmaa

• 2014 kokemukset taustalla

• Käytännön toimeenpano (mm. tietojärjestelmät): paineita 
päätöksentekoprosessin nopeudelle
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Ennallaan
• Nimi (mutta ilman plussaa). §22.3

• Elinikäinen oppiminen, formaali ja informaali oppiminen

• Rakenne: Avaintoimet/Key Actions

• KA1 Liikkuvuus/Learning Mobility

• KA2 Yhteistyöhankkeet/Cooperation

• KA3 Politiikan uudistamisen tuki/Policy development

• Nuorisolla ja urheilulla oma luku/Chapter

• Kansalliset toimistot, toimeenpanovirasto (EACEA), komissio (työnjakoa ei 
yksilöity asetuksessa, mutta viitteitä SWD:ssä, esim. s. 3 ja 4)

05/07/2018 Opetushallitus 4



Budjetti kasvaisi ennakoidusti

• 2014-2020: 14 800 000 000 € (asetus, käyvät hinnat)

• 2021-2027: 30 000 000 000 € (esitys, käyvät hinnat)

• + lisärahoitus ulkosuhdeinstrumenteista, AUKI

• Vähittäinen kasvu, 2021-> 2027 : 2,99 -> 6,7 mrd€ (LFS, s. 59, commitments)

• 2018 Suomen osuus 33,5 miljoonaa (hajautetut toimet)
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Budjetin jakauma

• Budjettijakauma suunnilleen ennallaan: koulutus/nuoriso/urheilu/hallinto

• Ei joustoa lukujen (chapter) välillä

• Koulutusasteiden välillä pientä siirtymää ja joustoa

• Noin 1/4 koulutusbudjetista allokoimatta

• Suhteellisesti pientä siirtymää korkeakoulutus -> yleissivistävä, ammatillinen 
ja aikuiskoulutus, kuten linjattu esim. väliarvioinnissa
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Mitä uutta - perusajatukset

• European identity tavoitteissa §3

• More inclusive – muita heikommassa asemassa olevat paremmin mukaan

• More accessible – kaikkien helpompi osallistua

• Broader – laajempi osallistujapohja

• More forward looking - mm. huippuosaaminen

• More international – globaali ulottuvuus (transnational=Euroopan sisällä)
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KA1: Learning mobility – ”More inclusive”
• Siirtyy KA2->KA1: Koulujen oppilasliikkuvuus

• Uutta? Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa olevien liikkuvuus: ”professional
up-skilling and re-skilling”

• Uutta: DiscoverEU – 18 vuotiaiden tutustumismatkat

• Uutta: Urheiluvalmentajien ja henkilöstön liikkuvuus

• Jatkuu: ErasmusPRO ammatillisessa

• Siirtyy pääosin toiseen ohjelmaan (solidaarisuusjoukot): Vapaaehtoispalvelu

• Ei tule omana toimintonaan: aikuisoppijoiden liikkuvuutta (mahdollista 
yhteistyöhankkeissa)

§4, 8, 11, SWD s.4 
05/07/2018 Opetushallitus 8



KA1: Learning mobility – ”More international”

• Globaali yhteistyö laajenee (ainakin) ammatilliseen koulutukseen

“… such as in vocational education and training” (§ whereas 18)

“… in the fields of higher education, youth and vocational education and 
training” (SWD, p.1)
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KA2: Cooperation– ”More accessible”

• Kumppanuushankkeet jatkuvat

• Uutta: Pienimuotoiset kumppanuushankkeet – ”including small scale
partnerships” (§5, 9, 12, SWD s.5-)

• Koskeeko kaikkia sektoreita? 

• ”for example in the school, adult education and youth sectors” (ExM s. 13)
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KA2: Partnerships for excellence - ”Huippuosaaminen”

• UUTTA: Eurooppalaiset yliopistot – European universities (§5 b, SWD s.5)

• Pohjautuu valmisteilla olevaan kokeiluun

• ”next level of ambition”; ”joint long term strategies”

• ”based on common vision and shared values”

• ”Smart Specialisation Strategies”

05/07/2018 Opetushallitus 11



• UUTTA: Ammatillisen huippuosaamisen keskukset (Centres of vocational
excellence) (§5 b, SWD s.6)

• ”integrated in local and regional strategies”

• ”supporting overall structural changes and economic policies”

• ”relevant stakeholders”

• ”high quality transnational joint vocational programmes and qualifications”

• SIIRTYY KA1->KA2: Erasmus Mundus Joint Master Degrees
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KA2: Partnerships for innovation

• UUDELLEEN RYHMITTELY

• Alliances: (nykyiset Knowledge alliances -korkeakoulutus, Sector Skills
Alliances ammatillnen)

• Forward- looking projects (Siirtyy KA3->KA2)

• §5c, 9b, SWD s.7
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Uutta: Virtuaalinen yhteistyö – ”Broader”

• KA1 (liikkuvuus) SWD 2 ja 3: 

• Liikkuvuustoimia tuetaan virtuaalisella yhteistyöllä, etäoppimisella jne

• Tavoitteena mahdollistaa osallistuminen myös muita heikommassa 
asemassa oleville

• KA2 (yhteistyö) §5(d), 9(c), SWD s.8

• eTwinning, EPALE, työkaluja virtuaaliseen liikkuvuuteen
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KA3 policy development
• KOKO?: Kasvaako budjetin kasvaessa – eipä käy selville (LFS)

• ENNALLAAN: Pitkälti nykyisten toimintojen uudelleen ryhmittelyä 

• Policy experimentation

• Union tools (Europass, Bologna jne)

• Policy dialogue

• UUTTA: erityistoimet (Specific Actions) (SWD s.9)

• SIIRTO: Erasmus yrittäjille yms. siirretään ohjelman alle

• VAHVISTUU: Alumnit, lähettiläät (SWD s. 3 ja 10)

• UUDELLEEN JÄRJESTELY: TCA, SALTO KA3:n alla (SWD s.10)
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Yhteistyö muiden ohjelmien / instrumenttien 
kanssa
• VAHVISTUU (ainakin retoriikassa):

• Hyviksi arvioituja Erasmus-hakemuksia, joiden rahoittamiseen ohjelmavarat 
eivät riitä, voidaan rahoittaa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista §29.4

• Ohjelmaa toimeenpanosta huolehtivat rakenteet (viitannee kansallisiin 
toimistoihin) voivat neuvoa ja auttaa Erasmus-hankkeita anomaan rahoitusta 
muista rahoitusinstrumenteista (scaling up of Erasmus projects) SWD s.11
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Muuta
• Jean Monnet –toimintoja kohdistetaan myös esim. kouluihin (ExM s.11, §7(b)):

”other fields of education”

• Aikuiskoulutuksessa vahvempi painotus vähemmän koulutettuihin  (ExM s.11)

• Urheilu - JATKUU: Not for profit sports events (§12(b)
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”Simplification”

• Nyt realistisemmalla pohjalla  ?!  (ExM s. 12 ja 13 )

• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet

• Ulkosuhderahojen hallintoa yksinkertaistetaan

• Rakennetaan olemassa olevan päälle
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Kiitos


