
Europassin liikkuvuustodistus –
webinaari

12.00 – 12.30 Ensimmäinen osa, Europassi-
liikkuvuustodistuksen esittely ja käyttöönotto

12.40 – 13.25 Toinen osa, Europassi-
liikkuvuustodistuksen käyttäminen ja 
hyödyntäminen

13.30 – 14.00 Kolmas osa, Europassi-
liikkuvuustodistuksen kehittäminen

Taitotalo,  Heli Pispala-Tapio, kansainvälisten asioiden 
koordinaattori, heli.pispala-tapio@taitotalo.fi, 
www.taitotalo.fi

Opetushallitus, Susanna Kärki, europassi@oph.fi, 
www.europssi.fi

Webinaarin ohjelma

mailto:heli.pispala-tapio@taitotalo.fi
http://www.taitotalo.fi/
mailto:europassi@oph.fi
http://www.europssi.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

- Tukee liikkuvuusjakson suunnittelua ja 

seuraamista

- Tukea myös haettaessa työ- tai 

opiskelupaikkaa: itsetuntemus, oman 

osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, 

tietoa työnantajalle ja oppilaitokselle

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

Europassin liikkuvuustodistus auttaa tunnistamaan ja tunnustamaan opittua



Miten liikkuvuustodistus otetaan
käyttöön? 1/3

- Liikkuvuustodistuksen käyttämiseksi ei 

tarvitse rekisteröityä

- Klikkaa itsesi OPH:n sivuille: 

www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-

myontaminen. Sivuilta löydät ohjeet

- Suomessa käytetään mallipohjaa (Word). 

Mallipohjan saa Europassin kv-portaalista 

(linkki OPH:n sivuilta)

- Useilla mailla on oma kansallinen digitaalinen 

ratkaisu. Käytännöistä sovitaan aina 

kumppanin kanssa

- Liikkuvuustodistus voidaan täyttää millä 

tahansa virallisella EU-kielellä

- Liikkuvuustodistus annetaan opiskelijalle ja 

kopio arkistoidaan

Yhteistä eurooppalaista digitaalista ratkaisua ei vielä ole

Suomessa Word-pohjainen malli vapaasti koulutuksenjärjestäjien käytössä

http://www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-myontaminen


Miten liikkuvuustodistus otetaan
käyttöön? 2/3

- ENNEN KOULUTUSJAKSON ALKUA: 
lähettävä osapuoli sopii vastaanottavan 
osapuolen/isäntäorganisaation kanssa 
miten liikkuvuustodistusta käytetään

- KOULUTUSJAKSON AIKANA: 
vastaanottava 
osapuoli/isäntäorganisaatio täyttää 
tarvittavat kohdat koskien koulutusjaksoa, 
allekirjoittaa todistuksen ja toimittaa sen 
lähettävälle osapuolelle

- KOULUTUSJAKSON JÄLKEEN lähettävä 
osapuoli leimaa ja allekirjoittaa 
liikkuvuustodistuksen omalta osaltaan ja 
toimittaa sen oppijalle, sekä 
säilyttää/arkistoi asiakirjan kopion

- Liikkuvuustodistuksen täyttämisestä 
ja käyttämisestä sovitaan kumppanin 
kanssa tapauskohtaisesti ja 
joustavasti siten, että se palvelee 
molempia parhaalla mahdollisella 
tavalla



Miten liikkuvuustodistus otetaan
käyttöön? 3/3

- Kumppaniorganisaation kanssa asetetaan 

jakson tavoitteet yhdessä 

liikkuvuustodistuksen avulla – sekä 

reflektoidaan niiden toteutumista → Linkki 

Mobility/Training Agreementiin

- Oppijat voivat olla itse prosessissa mukana –

myös reflektoimassa omaa osaamistaan sekä 

hankittuja tietoja ja taitoja → Itsearvointi

vahvistetaan silloin organisaation 

allekirjoituksella

Liikkuvuustodistus on osa kansainvälistymisen kokonaisuutta





Liikkuvuustodistus
kohta kohdalta 1/4

Perustiedot liikkujasta ja 
liikkuvuusjaksosta

- Vertaa Training/Mobility

agreementiin



Liikkuvuustodistus
kohta kohdalta 2/4

- Kumppaniorganisaation kanssa asetetaan 

jakson tavoitteet yhdessä 

liikkuvuustodistuksen avulla – sekä 

reflektoidaan niiden toteutumista → Linkki 

Mobility/Learning Agreementiin

- Oppijat voivat olla itse prosessissa mukana –

myös reflektoimassa omaa osaamistaan sekä 

hankittuja tietoja ja taitoja → Itsearvointi

vahvistetaan silloin organisaation 

allekirjoituksella

Liikkuvuusjakson tarkoitus ja tavoitteet



Kuvaus liikkuvuusjaksosta; tavoitteet, tutkinto-tutkinnon osa mihin liittyy, 
Erasmus+ ohjelma esim, sekä ajoitus ja kesto 

16.11.2021



Liikkuvuustodistus
kohta kohdalta 3/4

- Vertaa tavoitteisiin ja 

Mobility/Training 

agreementiin

- Oppijat voivat olla itse 

prosessissa mukana

- Käytännön toteutus 

sovitaan 

kumppaniorganisaation 

kanssa

Liikkuvuusjaksolla 
saavutettu osaaminen



16.11.2021



Liikkuvuustodistus
kohta kohdalta 4/4

- Tyhjiksi jäävät kohdat 

poistetaan.

Liikkuvuusjaksolla suoritetut 
kurssit ja oppiminen



Tunnustaminen, suoritukset esim.

16.11.2021





Tunnustaminen, suoritukset jatkuu esim.

16.11.2021



Kiitos

Lisätietoa:

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

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

