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Nordplus tavoitteet 2023-2027

• vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä mukaan lukien varhaiskasvatus, 
ja luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,

• tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen 
kehittämistä ja levittämistä,

• tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja 
innovaatioiden kehitystä,

• edistää liikkuvuutta koulutustarkoituksessa ja laajentaa virtuaalista yhteistyötä,

• edistää kaikkien osallistumista alueelliseen koulutusyhteistyöhön, riippumatta 
taustoista ja voimavaroista, ja kartuttaa uutta tietoa ja osaamista organisaatioiden 
välisessä yhteistyössä,



Kieliin ja kulttuuriin liittyviä yleisiä tavoitteita 2023-2027

• edistää pohjoismaisia kieliä ja kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja 
Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä,

• lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja 
ruotsi), erityisesti lasten ja nuorten parissa,

• innostaa kiinnostumaan, oppimaan ja ymmärtämään Pohjoismaiden kieliä, joilla on 
yhteiskuntaa ylläpitävä asema (fääri, grönlanti, islanti, norja, saame, suomi, ruotsi, 
tanska) ja pohjoismaisia viittomakieliä sekä

• elvyttää kansallisia vähemmistökieliä kulttuurisesta ja inklusiivisesta näkökulmasta.

Fokus 2023 ja 2024: 

• “Enhancing Educational Cooperation for a Socially Sustainable Future” 

• Koulutusyhteistyön lisääminen sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi
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visio 2030 ja stategiset painopisteet:
2023-2024: sosiaalisesti kestävä 
tulevaisuus

• edistetään kaikkien ulottuvilla olevaa hyvää, tasa-arvoista ja turvattua 
terveyttä.

• pyritään saamaan kaikki pohjoismaalaiset mukaan vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen kehitykseen, hyödyntämään siirtymän potentiaalia sekä 
estämään sen mukanaan tuomien yhteiskunnallisten jakolinjojen 
lisääntymisen.

• annetaan pohjoismaiselle kansalaisyhteiskunnalle, erityisesti lapsille ja 
nuorille vahvempi ääni ja osallisuus pohjoismaisessa yhteistyössä sekä 
lisätään heidän tietojaan naapurimaiden kielistä ja kulttuureista.

• säilytetään Pohjolassa vallitseva luottamus ja yhteenkuuluvuus, 
yhteiset arvot ja pohjoismainen yhtenäisyys ja pidetään sen keskiössä 
kulttuuri, demokratia, tasa- arvo, osallistaminen, syrjimättömyys ja 
sananvapaus.
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https://www.norden.org/fi/visio-2030


5

Green Competitive

Socially sustainable • Nordplus Pohjolan kielet

• Nordplus Horisontal
• Nordplus Junior
• Nordplus Korkeakoulutus
• Nordplus Aikuiskoulutus

Nordplus:



Nordplus ohjelmat 

• Nordplus Junior

• Nordplus Korkeakoulutus

• Nordplus Aikuiskoulutus

• Nordplus Horisontal

• Nordplus Pohjolan kielet

• Mukana 8 maata ja 3 itsehallintoaluetta Pohjoismaista 
ja Baltiasta: Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, 
Suomi, Tanska, Viro sekä Färsaaret, Grönlanti ja 
Ahvenanmaa
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Voitte osallistua 3 eri ohjelmaan: 
Nordplus Junior, Nordplus Horisontal ja Nordplus Pohjolan kielet

• Nordplusonline.org –sivustolta kaikki tarvittava 
tukimateriaali!

• Hakuaika kerran vuodessa (1.2.). Valmistelevien 
vierailujen ja opintovierailujen hakuaika 
vuosittain 1.10.

• Yhteyshenkilö OPH:ssa: Nina Eskola, p. 0295 338 
582 etunimi.sukunimi(at)oph.fi

• Hakukuulutus: 
https://www.nordplusonline.org/news/the-first-
call-for-applications-in-the-new-nordplus-
programme-period-2023-2027-is-now-open/
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https://www.nordplusonline.org/news/the-first-call-for-applications-in-the-new-nordplus-programme-period-2023-2027-is-now-open/
https://www.nordplusonline.org/


Nordplus Junior
Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja  – Tavoitteet ja kohderyhmät:

• Tavoitteena vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda 
verkostoja ja kumppanuuksia koulujen välillä Pohjoismaissa ja 
Baltiassa.

• Tukea osallistuvien maiden opetuksen laatua, luovuutta ja 
uudistumista

• Levittää ja hyödyntää tuloksia.

• Vuosittain jaossa n. 3 miljoonaa euroa

Kohderyhmiä ovat oppilaat, opettajat ja muu opetushenkilöstö:    
• Päiväkodeissa
• Peruskouluissa
• Lukioissa
• Ammatillisissa oppilaitoksissa/ oppisopimuskoulutuksessa  
• Taiteen perusopetuksessa
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Huom! Suomalaiset hakijat ovat 
yhteydessä Opetushallitukseen: 
nordplus(at)oph.fi ja 
www.oph.fi/nordplus

mailto:nordplus@oph.fi
http://www.oph.fi/nordplus


Nordplus Junior –yhteistyömuotoja

Liikkuvuus (vähintään 2 maata, 1-2 vuotta

A Valmistelevat vierailut  (1 – 5 päivää) (vuoden sisällä)

B Opettajien ja muun opetushenkilöstön liikkuvuus  (1 
viikko – 1 vuosi) (1-2 vuotisia hankkeita)

C Luokkavaihdot (1 viikko – 3 viikkoa) 1-2 vuotisia hankkeita - Voi sisällyttää 
oppilasvaihtoja sekä harjoittelujaksoja luokkavaihtoihin 

Uusi tukimuoto: ”Study visits” 2-8 henkilölle per organisaatio. Hakuaika 
syksyisin.

Tuki kattaa matkat (tukisummat vaihtelevat maasta riippuen) 

- + 175 € maan sisäiseen matkaan jos edestakainen matka yli 500 km. Ks. 
käsikirja). 

- Opettajille tukea majoituskustannuksiin 500 euroa/viikko. 

- Mikäli matkakulut jäävät tukea pienemmäksi, voi jäljellejäävää tukea 
käyttää muihin hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Hallintotuki koordinaattoreille ja partnereille yli 15 000 € hankkeissa 1000 
€/500€

Kehittämishankkeet (vähintään 3 maata, 1-2 vuotta)

• Kehittämishanke voi sisältää esimerkiksi: 

• Opetussuunnitelmien kehittämistä

• Laadun varmistusta  

• Tulosten hyödyntäminen ja levittäminen

• Opetusmenetelmien kehittämistä

• Verkostoyhteistyötä

• Tulosten levittämistä 

Tukea yhteistyölle: 3000 € koordinaattorille, partnereille 1000 €. 
Lisäksi matka- ja majoitustuet kokoontumisille.  Helppo hakea ja 
seurata!
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Nordplus Horisontal -hanke: Girls just wanna have fun-damental
IT skills



• Nordplus Horisontal
Mahdollistaa yhteistyön eri 
koulutusasteiden ja sektoreiden välillä. 

• Ohjelmassa edistetään innovatiivisia, perinteiset aihepiirit ylittäviä hankkeita, maiden välistä 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää yhteistyötä sekä innovatiivisia kielihankkeita. Erilaiset 
järjestöt, yhdistykset, organisaatiot ja yritykset voivat osallistua hankkeisiin!

• Yhteistyökumppaneita kolmesta eri maasta

• Vähintään kahden eri sektorin välistä yhteistyötä.

• Hankkeet 1-2 vuotisia

• Yksikkötuet hallintoon ja matkakuluihin 2023. Kehittämistoiminnalle yksilöity budjetti.  

• Nordplus Horisontal -ohjelman vuosibudjetti on n. 1 miljoonaa €. 
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Nordplus Horisontal –
ohjelmassa tuetaan mm.

• työpajoja, seminaareja ja konferensseja 

• selvityksiä, tutkimuksia ja tilastohankkeita 

• hankkeita, joissa hyödynnetään koulutusalan 
tutkimustuloksia 

• kielten opiskeluun, opetus- ja käännösmateriaaliin 
liittyvää innovatiivista materiaalituotantoa 

• uusien kurssimoduulien kehittämistä uusien 
oppimis- ja opetusmenetelmien avulla 

• julkaisuja, tulosten levitystä ja kokemuksenvaihtoa 
koulutuksen alalta
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Nordplus Pohjolan kielet 

• Nordplus Pohjolan kielet -ohjelman tavoitteena on vahvistaa kielten ymmärtämistä sekä lisätä kiinnostusta 
pohjoismaisia kieliä, kulttuureita ja elinolosuhteita kohtaan. Erityisesti halutaan vahvistaa naapurikielten
(tanska, norja ja ruotsi) ymmärtämistä.

• Ohjelmassa vahvistetaan kohderyhmään kuuluvien toisen pohjoismaisen kielen ymmärtämistä. Tuetaan myös 
uusille pohjoismaalaisille, kuten pakolaiset ja maahanmuuttajat, suunnattua kielten opetuksen kehittämistä.

• Osallistuvia maita ovat Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Viro sekä Färsaaret, Grönlanti, 
Ahvenanmaa ja saamelainen kielialue.

• Koskee Pohjolan yhteiskunnan toimintaa ylläpitäviä kieliä.

• Noin 650 000 € jaossa vuosittain.

• Mahdollisuus hakea valmistelevan vierailun tukea. 

• Hankkeissa työpanokseen kehittämistyön osalta on mahdollista hakea tukea (ks. ehdot käsikirjasta).

• Yksikkötuet hallintoon ja matkakuluihin. Kehittämistoimintaan yksilöity  budjetti.
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Ohjelmassa tuetaan esim. seuraavaa:

• opetusmenetelmät 

• yhteiset opetussuunnitelmat        

• tiedotustoiminta 

• tutkimushankkeet 

• konferenssit 

• kurssit 

• sanakirja- ja terminologiatyö 

• julkaisut 

• kieliteknologiset hankkeet        

• opetusmateriaalin kehittäminen ja julkaiseminen
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Students in library
Kuva: Yadid Levy/norden.org



Kiitos!


