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Opiskelijat ja 
vastavalmistuneet

• Avustusta myönnetään opiskeluun ja/tai harjoitteluun toisessa ohjelmaan 
osallistuvassa maassa

• Liikkuvuusjakson voi suorittaa ulkomaisessa oppilaitoksessa, yrityksessä tai 
muussa soveltuvassa organisaatiossa

• ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat ja oppisopimusopiskelijat

• vastavalmistuneet

• ammattitaitokilpailijat

• Liikkuvuusjaksolle voivat osallistua myös TUVA- ja TELMA-koulutusta käyvät

• Avustusta voi lisäksi hakea tukihenkilöille (henkilökohtainen avustaja, 
opettaja)



Lyhytkestoinen liikkuvuusjakso (10-89 pv)

• Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus voi olla opiskelua, 
harjoittelua tai työssäoppimista vastaanottavassa oppilaitoksessa tai 
yrityksessä 

• Jokaiselle opiskelijalle on laadittava henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma

• Jakson minimipituus on 10 kalenteripäivää perillä oloa + matkapäivät 

• Muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien opiskelijoiden 
liikkuvuusjakson minimipituus on 2 päivää + matkapäivät silloin, kun se 
on perusteltua



Pitkäkestoinen liikkuvuusjakso -
ErasmusPro (90-365 pv)

• Ammattiin opiskelevat opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat osallistua 
pitkäkestoiseen liikkuvuuteen, joka voi olla harjoittelu, yhdistetty 
opiskelujakso tai työssäoppimisjakso oppilaitoksessa tai yrityksessä 

• Jokaiselle opiskelijalle on laadittava henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma

• Jos hakemuksessa on haettu ErasmusPro –liikkuvuusjaksoja, jaksot  
tulisi toteuttaa määrällisesti asetettujen tavoitteen mukaisesti 



Ammattitaitokilpailut (1-10 pv)

• Avustusta myönnetään ammattitaitokisojen kilpailijoille 
(opiskelija/vastavalmistunut)

• Avustus on tarkoitettu myös henkilökunnalle ja asiantuntijoille, 
jotka tukevat opiskelijaa kilpailujen aikana (esimerkiksi valmentaja), 
mutta henkilöstölle tukea ammattitaitokisoihin voi hakea vain 
tukihenkilönä

• Tukihenkilön jakso on aina yhteydessä opiskelijan jaksoon (1-10 pv)



Ammattitaitokilpailu
✓alakohtainen tapahtuma, joissa on keskeisessä osassa ammattiin 

opiskelevien kilpailu, jossa he esittelevät taitojaan 

✓tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, tunnustaa ja vaihtaa kokemuksia, 
taitotietoa ja ammatillisen koulutuksen teknologisia innovaatioita 

✓järjestetään yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien, 
kauppakamarien sekä muiden ammatillisen koulutuksen 
houkuttelevuutta ja huippuosaamista parantamaan pyrkivien 
sidosryhmien tiiviinä yhteistyönä



Vastavalmistuneet
• Vastavalmistunut voi lähteä liikkuvuusjaksolle 12 kuukauden kuluessa 

valmistumisesta siten, että jakso alkaa 12 kuukauden sisällä 
valmistumisesta 

• Jos osallistujat ovat suorittaneet pakollisen ase- tai siviilipalveluksen, 
kelpoisuusaikaa pidennetään palvelusajan pituudella

• Koulutuksen järjestäjä voi ottaa vastavalmistuneen oppilaitokseen 
takaisin kirjoille suorittamaan esim. tutkinnon osaa 



Ryhmän 
liikkuvuusjaksot

• Ammatillisen koulutuksen sektorilla ole omaa 
aktiviteettia ryhmäliikkuvuudelle vaan jokainen 
jakso haetaan yksilöliikkuvuutena

• Ryhmäliikkuvuudet ovat perusteltuja mm. 
opintojen alkuvaiheessa oleville tai opiskelijoille, 
joilla ei ole vielä valmiuksia itseohjautuvaan 
liikkuvuuteen 

• Ryhmäliikkuvuuksien tulee olla hyvin 
suunniteltuja, aidosti opinnollistettuja sekä 
pedagogisesti tuettuja ja ohjattuja 

➢ Esimerkiksi pienryhmälle suunniteltu 
tehtävä, kuten projektin suunnittelu ja 
toteutus ulkomaisen kumppanin kanssa

• Ryhmässä liikkuvien osalta jakson dokumentointi 
ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
tehdään kuten yksilöliikkuvuudessa



Akkreditointi & globaali liikkuvuus
• Akkreditoitu koulutuksen järjestäjä, voi toteuttaa liikkuvuusjaksoja 

ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa 

• Avustusta voi käyttää globaaliin liikkuvuuteen maksimissaan 20 % 
hankkeen kokonaisbudjetista

• Maaluettelot ohjelmaoppaan A-osan kohta ”Tukikelpoiset maat” alueet 
1–14 

(Regions 1-14 as specified in Part A: Eligible countries: Receiving country 
groups for third countries not associated to the Programme)



EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden 
kolmansien maiden vastaanottavien maiden ryhmät

Maaryhmä 1

Norja, Tanska, 
Luxemburg, 
Islanti, Ruotsi, 
Irlanti, Suomi, 
Liechtenstein 

Maaryhmä 2

Alankomaat, 
Itävalta, Belgia, 
Ranska Saksa, 
Italia, Espanja, 
Kypros, Kreikka, 
Malta, Portugali

Maaryhmä 3

Slovenia, Viro, 
Latvia, Kroatia, 
Slovakia, Tšekki, 
Liettua, Turkki, 
Unkari, Puola, 
Romania, Bulgaria, 
Pohjois-Makedonia, 
Serbia



Ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin 
kuuluvat vastaanottavien maiden ryhmät

Maaryhmä 1
Japani, Israel, Etelä-Korea, Georgia, 
Argentiina, Armenia, Angola, Saudi-
Arabia, Kuwait, Yhdysvallat, 
Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi, 
Bahrain, Azerbaidžan, Sudan, Saint 
Kitts ja Nevis, Saint Vincent ja 
Grenadiinit, Arabiemiirikunnat, 
Hongkong, Libanon, Vietnam, 
Meksiko, Taiwan, Moldova, 
Malesia, Tansania, Kanada, 
Singapore, Australia, Thaimaa, 
Färsaaret

Maaryhmä 2
Intia, Kazakstan, Brasilia, Kongon demokraattinen tasavalta, Chile, 
Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, Pohjois-Korea, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Dominikaaninen tasavalta, Jamaika, Valko-Venäjä, 
Libya, Syyria, Kuuba, Jemen, Kenia, Ruanda, Seychellit, Antigua ja 
Barbuda, Brunei, Montenegro, Malawi, Barbados, Saint Lucia, 
Grenada, Dominica, Uruguay, Albania, Kiina, Filippiinit, Peru, 
Venezuela, Panama, Ghana, Tšad, Guyana, Egypti, Marokko, 
Kiribati, Oman, Bosnia ja Hertsegovina, Iran, Mosambik, Senegal, 
Mauritius, Qatar, Andorra, Jordania, Indonesia, Laos, Etelä-Afrikka, 
Etiopia, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, 
Norsunluurannikko, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahama, Papua-
Uusi-Guinea, Mikronesia Ukraina, Kirgisia, Venäjä, Monaco, San 
Marino, Palestiina, Vatikaanivaltio



Maaryhmä 3
Nepal, Malediivit, Tadžikistan, Nicaragua, Sambia, Guinea, Kongo, Botswana, Belize, 
Samoa, Marshallsaaret, Palau, Tuvalu, Nauru, Cookinsaaret, Niue, Uusi-Seelanti, 
Pakistan, Bhutan, El Salvador, Suriname, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad ja 
Tobago, Algeria, Kolumbia, Gambia, Fidži, Salomonsaaret, Vanuatu, Kambodža, 
Zimbabwe, Burundi, Mongolia, Kamerun, Itä-Timor, Sri Lanka, Madagaskar, Mali, Togo, 
São Tomé ja Príncipe, Tonga, Bolivia, Benin, Lesotho, Macao, Tunisia, Irak, Burkina, 
Päiväntasaajan Guinea, Keski-Afrikan tasavalta, Guinea-Bissau, Namibia, Komorit, 
Eritrea, Myanmar, Afganistan, Niger, Mauritania, Kap Verde, Kosovo, Swazimaa, Etelä-
Sudan



Globaali 
liikkuvuus 
opiskelijoille

Akkreditoidut koulutuksen järjestäjät 
voivat lähettää opiskelijoita ja 
vastavalmistuneita:

• lyhytkestoiselle liikkuvuusjaksolle, 

• pitkäkestoisille liikkuvuusjaksoille tai 

• ammattitaitokilpailuihin 

ohjelmaan assosioitumattomiin 
kolmansiin maihin. 

*) mukaan lukien tukihenkilöt



Globaali 
liikkuvuus 
henkilöstölle

Akkreditoidut koulutuksen 
järjestäjät voivat lähettää 
henkilöstöä

• job-shadowing tai 

• opetus- ja koulutusjaksolle 

ohjelmaan assosioitumattomiin 
kolmansiin maihin. 



Job-shadowing jakso 
(2-60 pv)

• Henkilöstö jäsen osallistuu liikkuvuusjaksolle 
vastaanottavassa organisaatiossa tavoitteena oppia 
uusia käytäntöjä ja kerätä uusia ideoita tarkkaillen, 
havainnoiden ja seuraten vertaisten/kollegoiden 
työskentelyä toisessa maassa



Opetus- ja koulutusjakso 
(2-365 pv)

• Liikkuvuusjaksolla henkilöstön jäsenen tehtävänä 
on opettaa ja/tai kouluttaa vastaanottavassa 
organisaatiossa, tarkoituksena oppia opetus- ja 
koulutustehtävissä sekä vertaisilta/kollegoilta 
vastaavissa tehtävissä



Kurssit ja koulutukset (2-30 pv)

• Henkilöstön jäsen voi osallistua kurssille tai koulutusjaksolle, 
jossa on ennalta määrätty ohjelma ja oppimistavoitteet ja jonka 
järjestää tunnustetut ammattilaiset

• Kurssiin/koulutukseen tulee osallistua henkilöitä vähintään 
kahdesta eri maasta ja sisällön tulee olla vuorovaikutteista ja 
osallistavaa 

• Tukea ei voi käyttää osallistumiseen ainoastaan luennoille, 
seminaareihin ja konferensseihin 



Kurssi/koulutus
• Toiminto, jonka tarkoituksena on kehittää opettajan, kouluttajan tai muun henkilöstön 

jäsenen ammatillista osaamista järjestelmällisellä opinto-ohjelmalla, jonka 
oppimistulokset dokumentoidaan yksilöllisesti ja jonka toteuttavat ammattimaiset 
kouluttajat tai muut pätevät asiantuntijat

• Toiminnot voidaan toteuttaa eri muodoissa, kuten luokkaopetuksena, työpajoina tai 
kenttäoppimisena

• Kurssin lopullisen valinnan tekee aina lähettävä organisaatio 

• Kurssin valinnassa tulee noudattaa laatustandardeja: Quality standards for courses
under KA1 (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-
standards-courses-underkey-action-1-learning-mobility-individuals_en)



Tukihenkilö
• Osallistujien mukana 

liikkuvuustoiminnossa ja suojelee, tukee ja 
avustaa sekä helpottaa tehokasta 
oppimista liikkuvuuskokemuksen aikana. 

• Avustaja voi olla muita vähemmän 
mahdollisuuksia omaavien osallistujien tai 
alaikäisten sekä vain vähän kokemusta 
kotimaansa ulkopuolelta omaavien 
liikkujien mukana.

• Henkilöstön edustaja voi osallistua liikkuvuuteen 
myös mukana seuraavana henkilönä (tukihenkilö, 
henkilökohtainen avustaja, opettaja) 

• Tukihenkilön jakson minimipituus on 1 päivä 
perillä + matkustusaika 

• Apuraha tukihenkilölle lasketaan samansuuruisena 
kuin henkilöstölle 

• Tukihenkilön liikkuvuuteen ei myönnetä 
organisointitukea

• Ammattitaitokilpailuihin osallistuvan opiskelijan/ 
vastavalmistuneen valmentajalle voidaan myöntää 
apuraha tukihenkilökategoriassa (Participation in 
Skill Competitions -> Accompanying person)



Tukikelpoiset osallistujat 1

Koulutuksen järjestäjän 
palveluksessa työskentelevä 
opetushenkilöstö

Opettajat ja kouluttajat; kuten 
lehtori, tuntiopettaja, 
erityisopettaja, ohjaaja, opinto-
ohjaaja tai vastaavat 

Koulutuksen järjestäjän 
palveluksessa työskentelevä 
muu henkilöstö
• Johto- ja hallintohenkilöstö

• Kansainvälisestä liikkuvuudesta 
vastaava henkilöstö

• Muu oppilaitoksessa 
työskentelevä henkilöstö



Tukikelpoiset osallistujat 2

• Koulutuksen järjestäjän kanssa työelämäyhteistyötä tekevien 
organisaatioiden henkilöstö
• Työpaikkaohjaajana toimiva henkilö (koti/ulkomaisten opiskelijoiden 

ohjaaja)

• Henkilö, joka suunnittelee ammatillisen koulutuksen järjestämistä tai 
asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu ammatillisen koulutuksen 
kehittäminen 



Kutsutut asiantuntijat (2-60 pv)
➢Asiantuntijoille, joilla on relevanttia osaamista ja tavoitteita 

vastaanottavan organisaation tukemiseksi

• Organisaatiot voivat kutsua ulkomailta kouluttajia, opettajia, poliittisia 
asiantuntijoita tai muita päteviä ammattilaisia, jotka voivat auttaa 
parantamaan opetusta, koulutusta ja oppimista vastaanottavassa 
organisaatiossa

• Kutsutut asiantuntijat voivat esimerkiksi kouluttaa vastaanottavan 
organisaation henkilöstöä, demonstroida uusia opetusmenetelmiä tai 
auttaa siirtämään organisaatiota ja johtamista koskevia hyviä käytäntöjä 



Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden 
isännöinti (10-365 pv)

➢Akkreditoidut toimijat voivat isännöidä opettajankoulutuksessa olevia 
opiskelijoita, jotka haluava suorittaa harjoittelun ulkomailla. 

• Ammatillisessa opettajankoulutuksessa olevien vastaanottaminen on 
mahdollista osallistujille, jotka ovat vastavalmistuneita opettajia tai 
osallistuvat koulutukseen (suorittavat ammattiopettajan pedagogisia 
opintoja tai tutkinnon osaa) tai osallistuvat vastaavaan kouluttajille ja 
ohjaajille suunnattuun koulutukseen



Valmistelevat vierailut
➢Valmistelevalle vierailulle voivat osallistua henkilöt, jotka ovat kelpoisia opettajien ja 

henkilöstön liikkuvuusjaksolle. Ja poikkeuksellisesti, opiskelijat, jotka osallistavat 
pitkälle liikkuvuusjaksolle (ErasmusPro) sekä heikommassa asemassa olevat opiskelijat 
kaikkiin yllä ao. liikkuvuuksissa.

• Akkreditoidut toimijat voivat järjestää valmistelevan vierailun vastaanottavaan 
organisaatioon/ oppilaitokseen ennen liikkuvuusjaksoa 

• Valmistelevia vierailuja ei voi järjestää ilman, että ne tähtäävät opiskelijoiden tai 
henkilöstön tulevien liikkuvuusjaksojen suunnitteluun

• Jokainen valmisteleva vierailu täytyy suunnitella siten, että se tukee osallisuutta, alaa ja 
laatua

o Esimerkiksi valmisteleva vierailu voidaan järjestää heikommassa asemassa olevien 
opiskelijoiden valmistautumiseksi työssäoppimisjaksolle tai opiskelijan 
valmistautumiseen pitkäkestoiselle liikkuvuusjaksolle (ErasmusPro) 



Kiitos!
Voit vaihtaa otsikoiden värejä mallin värien mukaisesti.


