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EPALE (Electronic Platform for 
Adult Learning in Europe) 

Mikä ihmeen EPALE? 

• EPALE on Euroopan komission rahoittama, Erasmus+ -
ohjelmatarjontaan kuuluva verkkofoorumi, verkosto ja 
yhteisö aikuiskoulutuksen ammattilaisille. Suomessa EPALE 
toimii osana Opetushallituksen kansainvälistymispalveluja
aikuiskoulutukselle.

• EPALE on avoin, monikielinen, jäsenyyteen perustuva
kohtaamispaikka aikuisoppimisen ammattilaisille, jonka
tavoitteena on aikuisoppimisen ammattien vahvistuminen, 
aikuisoppimisen laadun ja tarjonnan paraneminen, 
tiedonkulku sekä sektorin toimijoiden verkostoituminen ja 
kansainvälistyminen. 

• Rekisteröidy foorumille luomalla oma EU Login -tunnuksesi
ja/tai kirjautumalla sisään tunnuksellasi.



Mitä EPALE tarjoaa
Erasmus+ -hankkeille?
• Kumppaninhakutoiminnon, johon eurooppalaiset
aikuiskoulutusorganisaatiot voivat kirjata hankeideansa. 
Ideoita voivat selata ja niihin voivat vastata kaikki
kansainvälisistä hankkeista kiinnostuneet. Huom. Suomi 
on foorumin toiseksi etsityin partnerimaa!

• EPALE-yhteisöön kuuluu runsaasti Erasmus+ -
hankkeissa mukana olleita, joihin voit olla yhteydessä
henkilökohtaisesti käyttäjäprofiilisi avulla. 

• EPALEssa on Erasmus+ Space –toiminto, johon voit
luoda hankkeelle oman työtilan. Työtilaan on 
mahdollista tallentaa hankkeeseen liittyviä
materiaaleja. Partneriorganisaatiot voivat käydä
työtilassa keskusteluja ja kysyä kysymyksiä. 

• Hankkeen aikana tai sen päättyessä voit kutsua muita
hankkeen järjestämään työpajaan tai loppuseminaariin
EPALEn tapahtumakalenterin avulla. 



Miten hankkeeni
hyötyy EPALEsta? 

• EPALEssa on parhaillaan yli 118 000 
aikuisoppimisen ammattilaista, joilla on 
pääsy julkaisemiisi hyviin käytäntöihin, 
kokemuksiin ja kehittämistyösi tuloksiin.

• Kirjoittaessasi hankkeen tuloksista ja 
kokemuksista EPALEen kasvatat hankkeen
vaikuttavuutta!

• EPALEssa julkaistaan jatkuvasti Erasmus+ -
hankkeissa mukana olleiden kokemustarinoita
liikkuvuuksista, kehittämishankkeiden tuloksia
ja hankkeissa luotuja resursseja

 Huolehdi, että sinun hankkeesi löytää
mukaan joukkoon!

https://epale.ec.europa.eu/fi/tunnisteet/eras
mus



Kumppaninhaku
Organisaatiot
Erasmus+ Space

Rekisteröityminen ja 
kirjautuminen

Blogit ja 
tapahtumat

Materiaali-
pankki

Oma
profiili



Verkostot

EPALE kulkee hankkeen matkassa hankkeen koko 
elinkaaren ajan!

Ennen hanketta:
• Organisaation näkyväksi tekeminen foorumilla
• Kumppaninhakutoiminnon hyödyntäminen
• Hankekumppanuuksien muodostaminen

Hankekoordinaattorin tehtävät:
• Rekisteröidy EPALEen
• Täydennä käyttäjäprofiilisi
• Luo organisaatiollesi organisaatioprofiili 
• Tutustu hankeideoihin ja/tai

kirjaa oma hankeideasi kumppaninhakufoorumille
• Ota kontaktia mielenkiintoisiin toimijoihin/hankkeisiin
• Tutustu muiden hankkeiden blogeihin ja resursseihin



Viestintä

Hankkeen aikana:

• Hanke-esittely (tavoitteet, merkitys, odotukset)

• Erasmus+ Space

• Kokemukset yksittäisistä liikkuvuuksista tai 
kuulumiset kehittämistyöstä

• Tapahtumakalenteri

Hankekoordinaattorin tehtävät:

• Kirjoita hanke-esittely blogin muotoon

• Luo hankkeelle työtila

• Julkaise blogeja, resursseja, uutisia ja tapahtumia 
hankematkan varrelta



Vaikuttavuus

Hankkeen päättyessä:

• Hankekokemusten tallentaminen

• Hyvien käytäntöjen jakaminen

• Vaikuttavuuden varmistaminen

 VIESTINTÄÄ!

Hankekoordinaattorin tehtävät:

• Julkaise blogi tai resurssipaketti 

• Kutsu verkostosi hankkeen päätöstilaisuuteen 
tapahtumakalenterin avulla 

• Osallistu (verkko)keskusteluihin aiheesta, jaa 
näkökulmasi ja vaikuta oman ammattialasi 
kehittämiseen!



Opasvideot

Näin käytät EPALEa | EPALE (europa.eu)

• Teknistä apua, suunnittelutukea?
• Webinaari hanketoimijoille?

• epale@oph.fi



Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Missä some-kanavissa organisaatiosi toimii? 
Missä kanavissa olet luontaisesti aktiivinen?

- Hankkeen blogien ja resurssien jakaminen some-
julkaisuiksi
 Lukijakunnan löytäminen
 Lukijoiden liikuttaminen 

hankkeen/organisaation pääsivulle

- Hankekuulumisten jakaminen somessa hankkeen 
koko elinkaaren ajan (esim. Twitter, Instagram)
 Vaikuttavuutta pienin ponnistuksin, 

henkilökohtaisia kokemuksia, aitoja tunteita, 
verkostojen mielenkiinnon ylläpitämistä

Sosiaalinen media 
tavoittaa ja herättää 



Facebook

Twitter

LinkedIn



Multimedia

Mikä on sinulle luontaista?
Mitä uutta voit oppia?

 Miten herättelet ja aktivoit 
lukijakuntaasi?

 Millä herätät keskustelua?

 Millainen viestintä on vaikuttavaa?

Teksti vaatii lukijalta syventymistä 
asiaan. Otsikko ja ingressi korostuvat.

Audio tavoittaa rajatun kohdeyleisön.

Kuvat ovat tehokas tapa kertoa 
kansainvälisistä ja kulttuurienvälisistä 
kokemuksista.

Video vie katsojan huomion, jopa 
ilman ennakkomielenkiintoa.

Multimedia viestinnässä



Kiitos!
Jenni Westö
erityisasiantuntija
EPALE Suomi

jenni.westo@oph.fi
epale@oph.fi


