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Uusia digitaalisia ratkaisuja

2

virtuaalinen oppiminen täydentämässä ulkomaanjaksoja (monimuoto-oppiminen) 

hankkeissa hyödynnetään enemmän virtuaalista yhteistyötä hankepartnereiden 
kesken

yhä laajempi digitaalinen kielivalmennus

korkeakoulusektorilla jatkossa kaikki vaihtoihin liittyvät tiedot liikkuvat Euroopassa 
sähköisistä järjestelmistä toisiin (Erasmus Without Paper ja E+ appi)



• Tavoitteena kasvattaa kykyä rakentaa koulutussektorille hyvin 
toimivaa digitaalista ekosysteemiä kansallisella ja myös koko 
Euroopan tasolla.

• Lisätä digitaalista osaamista ja ymmärrystä kaikilla 
yhteiskunnan tasoilla niin, että tuetaan sekä perustason 
digitaalisen ymmärryksen, että korkeimman tason 
digiosaamisen kehittymistä.

• Perustuu digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan (2021-
2027)

Digitaalisuus Erasmus+ hankkeissa



• Digiosaamisen suunnittelua ja kehittämistä

• Opettajien ja henkilöstön digitaitojen kehittämistä

• Digitaalista lukutaitoa

• laadukkaita oppisisältöjä

• käyttäjäystävällisiä välineitä sekä tietoturvallisia alustoja

• Tavoitteena on saada digitaaliseen muutokseen mukaan kaikki 
oppijat, opettajat ja kouluttajat, nuorisotyöntekijät ja nuoret.

Erasmus+ -ohjelma tukee



• Kotikansainvälisyys 

• Virtuaalinen liikkuvuus

• Kansainvälisyyden osaamismerkki

• Sähköinen liikkuvuushallinto

• Digistrategia

• Digitaaliset oppimisympäristöt ja niiden hyödyntäminen

• Mobiilit käännössovellukset

• Augmented reality ja virtual reality

Esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä



Esimerkkejä digitaalisuudesta

• Tapahtumien ja koulutusten striimaukset

• eTwinning, 3D opimisympäristöt, pelilliset- ja mobiilitoteutukset

• Verkko-oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan paremmin 
etäopetusta

• Liikkuvuuksia valmistellaan etukäteen etäyhteyksin → Perehdytys

• Tavoitteina osallistumismahdollisuuksien lisääminen 

• Verkkovalmennukset, liikkuvuusjaksojen valmistelut, kokoukset



• Alakohtaiset kielivalmennuksen toteuttaminen

• Workshop tilaisuudet sähköisiä alustoja hyödyntäen

• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus → videot yms. 

• Digitaalisten apuvälineiden hyödyntäminen yhteisopetuksessa 

• Simulaatioluokat ja fyysisten työtilojen mallintaminen sähköiseen 
muotoon

• Henkilöstön digiosaamisen kartuttaminen → koulutukset yms

• Digitaalisuus osallisuuden vahvistamisessa kestävän kehityksen 
edistämisessä

Lisää esimerkkejä



• Henkilötietojen käsittely sähköposteissa
•Pyydetään käyttämään liikkujan nimen tai muun henkilötiedon 
sijaan Mobility ID:tä ja hankenumeroa.
•Vaihtoehtoisesti tiedot voi lähettää salatulla sähköpostilla (riippuu 
käytössä olevasta salausjärjestelmästä), tai voimme OPH:sta lähettää salatun 
sähköpostin, johon vastaamalla viestin toi toimittaa Opetushallitukselle salattuna.

• Henkilötiedot liikkuvuudenhallintajärjestelmissä (MT+ / BM)
•Tiedot piilotetaan hankkeen päätyttyä. Tiedot voi pyytää poikkeustapauksissa 
näkyviin esimerkiksi hanketarkastuksen ajaksi.

• Osallisuustuki- ja Force majeure –hakemukset
•Tiedot käsitellään salattuna – tutustu ohjeiseen ennen hakemuksen/lomakkeen 
täyttämistä.

• Tapahtumiin ilmoittautuminen
•Opetushallitus kysyy ilmoittautumisen yhteydessä luvan tietojen käyttämiseen 
tilaisuuden järjestämistä varten

Tietosuoja



• Painopisteenä digitaalisuus:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/digitaalisuus

• Kotikansainvälisyyden hyvät käytänteet:  https://finvet.fi/fi/home-
internationality/frontpage

• Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma: 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-
action-plan_fi

• Virtuaalisen kansainvälisyyden muodot ja osaaminen toisen asteen 
oppilaitoksissa: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Virtuaalisen_kansai
nvalisyyden_muodot_ja_osaaminen_toisen_asteen_oppilaitoksissa.pdf
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