
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, taidot ja 
osaaminen, jotka henkilö on hankkinut toisessa Euroopan valtiossa:



Miten liikkuvuustodistus otetaan
käyttöön? Intro 1/2

1. Lue ohjeet suomalaisille oppilaitoksille ja 

organisaatioille OPH:n sivuilta

2. Tyhjän malliasiakirjan saa komission 

ylläpitämiltä sivuilta

3. Sovi kumppanin kanssa etukäteen miten 

täytätte ja käytätte liikkuvuustodistusta 

(esim. mitä kieltä/kieliä haluatte käyttää)

4. Muista tiedotus opiskelijoille: mikä 

liikkuvuustodistus on, miten sitä voi käyttää?

5. Opetushallitukselta saa apua ja neuvoja: 

europassi@oph.fi ja 

erasmus.ammatillinen@oph.fi

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

mailto:europassi@oph.fi
mailto:erasmus.ammatillinen@oph.fi


Miten liikkuvuustodistus otetaan
käyttöön? Intro 2/2

Liikkuvuustodistusta kannattaa hyödyntää koko 
liikkuvuusjakson ajan:

- Kumppaniorganisaation kanssa voi asettaa 
jakson tavoitteet yhdessä liikkuvuustodistuksen 
näkökulmasta – sekä reflektoida niiden 
toteutumista liikkuvuustodistuksen avulla

- Oppijat prosessissa mukana reflektoimassa 
omaa osaamistaan ja hankittuja tietoja ja taitoja 
→ Hankittu osaaminen vahvistetaan 
organisaation allekirjoituksella

- Liikkuvuustodistus on hyvä arkistoida

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



Liikkuvuustodistuksen täyttäminen

• Ohjeet liikkuvuustodistuksen täyttämiseksi 

OPH:n nettisivuilla

• Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia: 

perustiedot liikkuvuusjaksosta, osallistuvista 

organisaatioista ja jakson aikana opitusta

→ Seuraavissa dioissa esimerkkejä siitä 

minkälaisia asioita ja kokonaisuuksia voi eri 

kohtiin täyttää

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













Enemmän irti 
Europassin liikkuvuus-
todistuksesta

Liikkuvuustodistus 
kansainvälistymisen 
tukena



Europassin liikkuvuustodistus osana 
kokonaisuutta

• Synergia Learning agreementin / Training agreementin tai vastaavan dokumentin ja 
Europassin liikkuvuustodistuksen kanssa 

• Ulkomaanjaksolla opitun laajempi tunnistaminen ja tunnustaminen: osaaminen näkyväksi (ml. 
arkioppiminen)

• Opiskelijan kaikki ulkomaanjaksolla opittu koontina Europassissa: Europassin 
liikkuvuustodistus, muut Europassin asiakirjat tukena tarvittaessa (Europassi-CV, Europassin 
tutkintotodistusten liitteet)



Liikkuvuustodistuksesta CV:hen

• Liikkuvuustodistuksessa ja esim. Europassin ansioluettelossa on samoja 
elementtejä: liikkuvuustodistus voi olla tukena CV:n täyttämisessä

• Liikkuvuustodistuksen voi liittää ansioluettelon tueksi; vahvistettu osoitus 
osaamisesta

→ Ansioluettelo/liikkuvuustodistus koostuu: 

• (itse)arvioinnista

• osaamisen tunnistamisesta ja sanoittamisesta

• osaamisen jäsentämisestä



Europassi laittaa käyttäjän keskiöön
- Tutkintojen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tavoite:

- Jatko-opiskelumahdollisuudet

- Työskentelymahdollisuudet

→ Liikkuvuustodistus, tutkintojen liitteet

- Europassin palvelut käyttäjälle

- Oma sähköinen osaamisen portfolio (liikkuvuustodistuksesta tukea portfolioon)

- Työ- ja opiskelupaikkasuosituksia ja tietoa 

- Europass Digital Credentials: käyttäjä voi jakaa verifioitua tietoa osaamisestaan yhdestä paikasta 

→ Mahdollisuus koota omat tietonsa yhteen paikkaan

→ Käyttäjä päättää mitä tietoa jakaa/kenelle myöntää pääsyn tietoihin

→ Joustavampi, helpompi ja luotettavampi tapa jakaa tietoa osaamisesta ja saavutuksista

→ Oman urapolun rakentuminen ja elinikäinen oppiminen



Käyttäjän ”polku”
Esimerkki käyttäjän polusta



Liikkuvuustodistuksen mahdollisuuksia

• Jos liikkuvuustodistus on hyvin täytetty sillä on enemmän käyttömahdollisuuksia: se toimii 
hyvin opitun läpinäkyväksi tekemiseen:

• Miten Europassi palvelisi nykyistä paremmin työnantajaa ?

• Miten Europassi palvelisi nykyistä paremmin opiskelijaa? 

• Miten oppilaitos voisi hyödyntää Europassia nykyistä enemmän?



Kiitos

Lisätietoa:

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

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

