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VIRTUAALINEN LIIKKUVUUS/ VIRTUAALI-

LIIKKUVUUS VAI MONIMUOTOLIIKKUVUUS ?     1/2 

• Erasmus+ ohjelman KA1 liikkuvuustoiminnoissa tavoitteena on aina 

ulkomailla suoritettu ns. fyysinen liikkuvuusjakso tai monimuotoliikkuvuus.

• FYYSINEN LIIKKUVUUSJAKSO = perinteinen ulkomailla suoritettu jakso

• MONIMUOTOLIIKKUVUUS = (kansainvälinen) Virtuaalinen + Fyysinen 

liikkuvuusjakso

• Virtuaalisen jakson ja fyysisen ulkomaanjakson välissä voi olla aikaa, kunhan 

fyysinen jakso päättyy hankkeen sopimuskauden aikana.

• VIRTUAALINEN LIIKKUVUUS = ainoastaan verkossa (online), osallistujan 

kotimaassa tapahtuvaa toimintaa ilman fyysistä liikkuvuutta. 

Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoiminnossa pelkäksi 

virtuaaliliikkuvuudeksi jäänyt jakso merkitään AINA FORCE MAJEURE-

jaksoksi eli keskeytyneeksi jaksoksi 



VIRTUAALINEN LIIKKUVUUS/ VIRTUAALI-

LIIKKUVUUS VAI MONIMUOTOLIIKKUVUUS ?     2/2 

• Virtuaalinen liikkuvuus todennetaan vastaanottavan organisaation 

allekirjoittamalla osallistumistodistuksella (sisältää osallistujan nimen, 

toiminnon tarkoituksen sekä alkamis- ja päättymispäivämäärän

• Katso tarkemmat ohjeet Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: KA1 

virtuaalinen liikkuvuus –ohje –dokumentista 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuushankkeen-ka102-ja-ka116-

hallinnointi-ja-raportointi -verkkosivultamme.

• Erasmus+ -ohjelman monimuotoliikkuvuuden virtuaaliosuuden 

suunnittelussa voit ottaa yhteyttä suoraan omaan yhteyshenkilöön 

kansallisessa toimistossa tai osoitteella erasmus.ammatillinen@oph.fi

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuushankkeen-ka102-ja-ka116-hallinnointi-ja-raportointi
mailto:erasmus.ammatillinen@oph.fi


Mikä on Europassin liikkuvuustodistus?

- Tietoa, millaisissa tehtävissä on toimittu, mistä 

on esim. ollut vastuussa ja mitä taitoja oppinut 

tai osoittanut hallitsevansa. 

- Myös mahdollisuus kuvata kieli- ja 

viestintätaitoja, digitaitoja, organisointi- ja 

johtamistaitoja ym.

- Kaikille, jotka opiskelevat tai hankkivat 

työkokemusta toisessa Euroopan valtiossa.

- Tukea haettaessa myöhemmin työ- tai 

opiskelupaikkaa: itsetuntemus, oman 

osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, 

tietoa työnantajalle tai oppilaitokselle.

Europass-liikkuvuustodistus on asiakirja, johon merkitään kaikki tiedot ja taidot, 
jotka henkilö on hankkinut toisessa Euroopan valtiossa:



Käyttäjän ”polku”
Esimerkki käyttäjän polusta



Miten liikkuvuustodistus otetaan
käyttöön? 1/2

- Katso ohjeet suomalaisille oppilaitoksille ja 

organisaatioille OPH:n sivuilta

- Tyhjän malliasiakirjan saa komission 

ylläpitämiltä sivuilta (pdf). Word-muotoisen 

tarvittaessa OPH:sta

- Sovi kumppanin kanssa miten täytätte ja 

käytätte liikkuvuustodistusta

- Tiedotus opiskelijoille

Nettisivut: www.oph.fi/fi/europass-liikkuvuustodistuksen-myontaminen



Miten liikkuvuustodistus otetaan
käyttöön? 2/2

- Kumppaniorganisaation kanssa voi asettaa 

jakson tavoitteet yhdessä 

liikkuvuustodistuksen näkökulmasta – sekä 

reflektoida niiden toteutumista

- Oppijat voivat olla prosessissa mukana –

myös reflektoimassa omaa osaamistaan ja 

hankittuja tietoja ja taitoja → Vahvistetaan 

organisaation allekirjoituksella



Kysymyksiä ja vastauksia 1/2
Kysymys: Voiko Erasmus+ -ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeiden 
monimuotoliikkuvuusjakson virtuaaliosuutta todentaa Europassi liikkuvuustodistuksella?

Vastaus: Kyllä, Erasmus+ -ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuustoiminnoissa 
monimuotoliikkuvuuden osalta voit todentaa Europassi liikkuvuustodistuksella ulkomaanjakson 
lisäksi myös monimuotoliikkuvuuden virtuaaliosuuden.

Kysymys: Jos Erasmus+ -ohjelman ammatillisen koulutuksen monimuotoliikkuvuuden fyysinen jakso 
ei toteudu, voiko pelkän virtuaaliosuuden todentaa Europassi liikkuvuustodistuksella?

Vastaus: Ei, mikäli kyseessä on Erasmus+ -ohjelman ammatillisen 
koulutuksen liikkuvuustoimintojen pelkäksi virtuaalijaksoksi jäävä osuus, se todennetaan aina 
erillisellä, vastaanottajan allekirjoituksella varustetulla osallistumistodistuksella. Katso tarkemmat 
ohjeet täältä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/erasmus-ka1_virtuaalinen-
liikkuvuus_ohje_2112020.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/erasmus-ka1_virtuaalinen-liikkuvuus_ohje_2112020.pdf


Kysymyksiä ja vastauksia 2/2
Kysymys: Onko tulossa sähköinen Europassin liikkuvuustodistus?

Vastaus: liikkuvuustodistusta kehitetään digitaaliseksi. Työ alkaa tänä vuonna. Toistaiseksi 
liikkuvuustodistusta käytetään kuten aiemminkin.

Kysymys: Millä kielellä liikkuvuustodistus annetaan?

Vastaus: Asiasta päättävät kumppaniorganisaatiot yhdessä. Englanti on yleisin kieli.

Kysymys: Miten jaksolla opitut asiat merkitään liikkuvuustodistukseen?

Vastaus: Liikkuvuusjaksosta ja kumppanien sopimuksesta riippuen täydennetään joko 26A tai 26B 
tai molemmat. Myös virtuaaliliikkuvuus voi olla kumpaa tahansa.



Kiitos

Lisätietoa:

www.europass.eu & 
www.europass.fi
europassi@oph.fi

http://www.europass.eu/
http://www.europass.fi/
mailto:europassi@oph.fi

