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Yleistä



Mihin Erasmus+ -tukea voi käyttää:

• Euroopan komissio kannustaa Erasmus+ -ja Euroopan 
solidaarisuusjoukot -ohjelmien käynnissä olevia hankkeita 
mukauttamaan hankkeen toimintaa niin, että hankkeilla voidaan tukea 
Ukrainasta sotaa paenneita henkilöitä.

• Hanketoimintojen mukauttaminen on mahdollista Erasmus+ -ohjelman 
kaikissa avaintoimissa (oppimiseen liittyvä liikkuvuus eli KA1 ja 
yhteistyöhankkeet eli KA2) ja toiminnoissa.



Erasmus+ -tuen käyttö KA1 liikkuvuus-
hankkeissa

• Liikkuvuustoiminnoissa voidaan rahoittaa Ukrainasta Suomeen suuntautuvaa 
vaihtoa 11.4.2022 alkaen.

• Vaihtojakso voidaan myöntää myös Suomeen jo paenneelle henkilölle tai 
sellaiselle henkilölle, joka on paennut Ukrainasta muualle jo aiemmin. 

• Tukitoimet koskevat sekä opiskelija-, oppilas- että nuorisovaihtoa ja 
harjoittelujaksoja samoin kuin henkilökunta- ja opettajavaihtoa. ’

• Tärkeää on varmistaa hankkeiden budjettien riittävyys sekä organisaation 
mahdollisuus antaa saapuville henkilöille sopivaa tukea ja järjestelyjä.

• Ota jo suunnitteluvaiheessa yhteyttä hankkeesi yhdyshenkilöön ammatillisessa 
koulutuksessa ja KA1-tiimiin yleissivistävässä koulutuksessa. 



Osallistujat Suomessa tai muualta

• Henkilö voi olla jo Suomessa kun liikkuvuus alkaa

• Henkilö voi tulla Ukrainasta tai toisen maan kautta 



Erasmus+ -tuen käyttö KA2 kumppanuus-
hankkeissa:

• Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa eli kumppanuushankkeissa ja 
pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa voidaan tehdä muutoksia, 
joilla tuetaan Ukrainasta sotaa paenneita henkilöitä. 

• Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi integraatiotoimet, 
koulutuksien järjestäminen paenneille tai polarisaation ehkäisemiseen 
liittyvä työ. 

• Erasmus+ -ohjelman avoinna olevissa hauissa on mahdollista ottaa 
huomioon Ukrainasta sotaa pakenevien tilanne hankesuunnitelmissa ja -
toiminnoissa, mikäli se sopii hankkeen teemaan.



Mitä reunaehtoja Erasmus+ -tuen käytöllä on:

• Hankkeelle myönnetty kokonaisrahoitus pysyy mukautuksista huolimatta 
samana.

• Hankkeen rahoitusta voi käyttää vain tukikelpoisiin toimenpiteisiin.

• Hankkeiden tulee pysyä yhä linjassa hankkeen alkuperäisten 
yleistavoitteiden kanssa, vaikka hankkeen toimenpiteitä mukautettaisiin 
Ukrainasta paossa olevien tilanteen tukemiseksi.

• Hankkeen edunsaaja pyytää muutoksia kansalliselta toimistolta, joka arvioi 
muutosten tukikelpoisuuden tapauskohtaisesti.



Muita Erasmus+ -ohjelman tukitoimia:

• Erasmus+ -kielivalmennuspalvelu Online Language Supportissa (OLS) on 
myös ilmainen ja kaikille avoin osio. Aluksi kielivalmennusta on tarjolla 
englannin, ranskan, saksan, espanjan ja italian kielissä. 

• Suomen kielen valmennus lisätään OLS-alustalle joulukuussa 2022.

• Linkki OLS-kielivalmennuksen kaikille avoimeen osioon: 
https://academy.europa.eu/

• Europassia voi hyödyntää osaamisen kokoamiseen 
• Lisätietoa Europassista https://www.oph.fi/fi/europassi

https://academy.europa.eu/
https://www.oph.fi/fi/europassi


Koulutushenkilöstön Erasmus+ -rekisteri 
Ukrainasta paenneiden tukemiseksi
• Rekisteri mahdollistaa opettajien, kouluttajien ja muiden asiantuntijoiden työskentelyn 

ulkomailla Ukrainasta paenneiden sekä heidän kanssaan toimivien organisaatioiden tukena.

• Sijaitsee EPALEssa, mutta kattaa aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän 
koulutuksen.

• Kiinnostuneet yksilöt voivat ilmoittaa käytettävyytensä rekisteröitymällä sivustolle. 
Organisaatiot voivat tämän jälkeen selata rekisteröityneiden listaa ja olla yhteydessä henkilöön, 
jolla on heidän etsimänsä osaamisprofiili.

• Liikkuvuudet rahoitetaan käynnissä olevista Erasmus+ -liikkuvuushankkeista. Apurahan voi 

tarjota lähettävä tai vastaanottava organisaatio.

• Aktiviteetit on toteutettava EU-maissa tai Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevissa kolmansissa 
maissa.

https://epale.ec.europa.eu/fi/content/koulutushenkiloston-erasmus-rekisteri-ukrainasta-paenneiden-tukemiseksi


Erasmus+ -tuki yleissivistävässä koulutuksessa



Erasmus+ -tuen käyttöön liittyvät säännöt

• Muista KA121-SCH/KA122-SCH-hankkeen alkuperäiset 
yleistavoitteet
• Vaikka hanketta mukautettaisiin Ukrainasta paossa olevien tilanteen 

tukemiseksi.

• Hankkeelle myönnetty kokonaisrahoitus pysyy mukautuksista 
huolimatta samana. 

• Käynnissä olevissa Erasmus+ KA1-SCH-hankkeissa on 
mahdollista kohdentaa vielä käyttämättä olevaa 
hankeavustusta tukitoimiin alkuperäistä sopimusta 
täydentämällä.



Erasmus+ -kelpoisuusehdot Ukrainasta 
tuleville osallistujille

• Oppilas/opiskelija: Oppivelvollisuusikäinen (alle 18 vuotta)

• Henkilöstö: henkilö on Venäjän hyökkäyksen aikana 
työskennellyt Ukrainassa yleissivistävän koulutuksen 
organisaatiossa tai hänellä on soveltuva koulutus.

• Kutsuttu asiantuntija: henkilöllä on vastaanottavan 
organisaation tarpeita vastaavaa erityisosaamista. 



Edellytysten tarkistaminen
• Vastaanottavan organisaation on tarkastettava osallistujan tukikelpoisuus 

soveltuvista dokumenteista, jotka kansallinen toimisto ja ohjelmaopas 
määrittelevät. Soveltuvat dokumentit voivat olla esimerkiksi: 

• oppilas/opiskelija: todistus kirjoilla olosta, opintosuoritusote, ote oppilaitoksen 
opiskelijarekisteristä, oppilaitoksen tai muun relevantin ukrainalaisen tahon 
myöntämä todistus

• henkilöstö: palkkakuitti, tutkintotodistus, työsopimus, oppilaitoksen tai muun 
relevantin ukrainalaisen tahon myöntämä todistus

• Vastaanottavat organisaatiot voivat kuitenkin toimia dokumentaation 
suhteen joustavasti, kun pyritään varmistamaan henkilön sopivuus 
apurahansaajaksi.



Rahoitussäännöt

• Yksilötuki: Suomen maakategorian mukainen (Maaryhmä 1)

• Organisointituki: 500 € 

• Kielituki: maksimi 300 €/hlö (kulut todennetaan kuitein)

• Matkatuki, osallisuustuki, kurssimaksut, poikkeukselliset kulut: 
ohjelman yleisten sääntöjen mukaisesti. 

• Osallistujat ovat automaattisesti oikeutettuja 
osallisuustukeen. Osallisuustukea tulee hakea erikseen.



Huomioita hallinnosta

• Liikkuvuuden oppimistulosten arvioinnissa, tunnistamisessa ja 
tunnustamisessa tulee noudattaa ohjelman laatustandardeja 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/erasmus-
quality-standards-mobility-nov-2020_fi.pdf

• Liikkuvuuden todentamiseen tarvittaviin dokumentteihin riittää 
vastaanottavan organisaation allekirjoitus.

• Learning Agreement -dokumentti on suositeltava, ja sen tekee 
vastaanottava organisaatio, jolloin osallistuja hyväksyy sen 
allekirjoituksellaan.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_fi.pdf


Lue lisää
EU:n komissio ja School Education Gateway 

• EU stands with Ukraine
• https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/eu-stands-

with-ukraine

• How EU Member States find teachers for refugee 
students 

• https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/
news/eu-finds-teachers-for-refugees.htm

• Online educational resources in Ukrainian: schooling 
in Ukraine under adverse conditions

• https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/
news/online-ed-resources-ua.htm

• Background on the Ukrainian education system since 
2016

• https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/
news/ukraine-education-system.htm

Opetushallitus 

• Materiaalia Ukrainasta paenneiden 
opetuksen tueksi

• https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/materiaalia-
ukrainasta-paenneiden-opetuksen-tueksi

• Tietoa ja ohjeistusta Venäjän Ukrainaan 
kohdistaman hyökkäyksen aikana

• https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-
kansainvalisyys/opetustoimi-kansainvaliset-
ohjelmat-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan

• Perusopetus ja lukio Ukrainan 
koulujärjestelmässä

• https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/perusopetus
-ja-lukio-ukrainan-koulujarjestelmassa

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/eu-stands-with-ukraine
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/eu-finds-teachers-for-refugees.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/online-ed-resources-ua.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/ukraine-education-system.htm
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/materiaalia-ukrainasta-paenneiden-opetuksen-tueksi
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/opetustoimi-kansainvaliset-ohjelmat-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/perusopetus-ja-lukio-ukrainan-koulujarjestelmassa


Erasmus+ -tuki ammatillisessa koulutuksessa



Erasmus+ -tuen käyttöön liittyvät säännöt

• Mahdollisuus uudelleensuunnata hankkeen toimintoja koskee 
vain nykyisen ohjelmakauden eli vuonna 2021 tai 2022 
hyväksyttyjä KA121-VET ja KA122-VET -hankkeita. 

• Muista KA121/KA122 -hankkeen alkuperäiset yleistavoitteet
• Vaikka hanketta mukautettaisiin Ukrainasta paossa olevien tilanteen 

tukemiseksi.

• Hankkeelle myönnetty kokonaisrahoitus pysyy mukautuksista 
huolimatta samana. 



Erasmus+ -tuen kelpoisuusehdot 1/2

• Opiskelijan liikkuvuusjakson edellytyksenä on, että henkilö on ollut 
lähtöhetkellä kirjoilla ammatillisen koulutuksen opiskelijana Ukrainassa. 

• Henkilöstön liikkuvuusjakson edellytyksenä on, että henkilö on 
lähtöhetkellä työskennellyt Ukrainassa ammatillisen koulutuksen 
organisaatiossa tai omaa siihen soveltuvan koulutuksen. 

• Liikkuvuusjakso kutsuttuna asiantuntijana edellyttää, että henkilöllä on 
vastaanottavan organisaation tarpeita vastaavaa erityisosaamista. 



Erasmus+ tuen kelpoisuusehdot 2/2

• Vastaanottavan organisaation on tarkastettava osallistujan 
tukikelpoisuus soveltuvista dokumenteista, jotka kansallinen toimisto ja 
ohjelmaopas määrittelevät. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat 
dokumentit:
• opiskelijat: todistus kirjoilla olosta, opintosuoritusote, ote oppilaitoksen 

opiskelijarekisteristä, oppilaitoksen tai muun relevantin ukrainalaisen tahon 
myöntämä todistus

• henkilöstö: palkkakuitti, tutkintotodistus, työsopimus, oppilaitoksen tai muun 
relevantin ukrainalaisen tahon myöntämä todistus

• Vastaanottavat organisaatiot voivat kuitenkin toimia dokumentaation 
suhteen joustavasti, kun pyritään varmistamaan henkilön sopivuus 
apurahansaajaksi.



Erasmus+ -tuen käyttöön liittyvät rahoitussäännöt

• Yksilötuki: Suomen maaryhmän mukaisesti (Maaryhmä 1)

• Matkatuki (välimatkalaskimen mukaan Ukraina-Suomi)

• Organisointituki: 500 € 

• Kielituki: maksimi 300 €/hlö (kulut todennetaan kuitein)

• Poikkeukselliset kulut ja kurssimaksut: ohjelman yleisten sääntöjen mukaisesti. 

• Osallisuustuki: osallistujat ovat automaattisesti oikeutettuja osallisuustukeen. 
Osallisuustukea tulee hakea erikseen.

• Osallistujat eivät kuulu KA121-VET hankkeissa globaalin liikkuvuuden (maks. 20 %) 
kiintiöön



Huomioi Erasmus+ -tuen käytössä

Jaksolla saavutettavien oppimistulosten arviointi, tunnistaminen ja 
tunnustaminen tulee tehdä samoja laatustandardeja noudattaen kuin 
ohjelmassa yleensä https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/erasmus-quality-standards-
mobility-nov-2020_fi.pdf

Jakson todentamiseen tarvittaviin dokumentteihin riittää vastaanottavan 
organisaation allekirjoitus

Learning Agreementin eli oppimissopimuksen sopivat ja allekirjoittavat 
vastaanottava organisaatio ja osallistuja

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_fi.pdf


Lisätietoja ammatilliselle koulutukselle

• Tarkemmat ohjeet ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -KA1 hankkeille 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/tarkennetut-ohjeet-erasmus-ka1-hankkeille-
ammatillinen-koulutus

• Ukrainasta paenneiden opiskelumahdollisuudet ja opiskelun tuki ammatillisessa 
koulutuksessa https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/ukrainasta-paenneiden-
opiskelumahdollisuudet-ja-opiskelun-tuki-ammatillisessa

• EU stands with Ukraine https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/eu-stands-with-
ukraine

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/tarkennetut-ohjeet-erasmus-ka1-hankkeille-ammatillinen-koulutus
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/ukrainasta-paenneiden-opiskelumahdollisuudet-ja-opiskelun-tuki-ammatillisessa
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/eu-stands-with-ukraine


Lisätietoa ja linkkejä



Lisätietoja

• Ukrainasta paossa olevien tukeminen: tarkennetut ohjeet Erasmus+ -ja Euroopan 
solidaarisuusjoukot -ohjelmien hankkeille 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ukrainasta-paossa-olevien-tukeminen-tarkennetut-
ohjeet-erasmus-ja-euroopan

• Opetushallituksen eri koulutusasteiden Ukraina-koontisivu (sis UKK-kysymyksiä): 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-jakansainvalisyys/opetustoimi-kansainvaliset-
ohjelmat-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ukrainasta-paossa-olevien-tukeminen-tarkennetut-ohjeet-erasmus-ja-euroopan
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-jakansainvalisyys/opetustoimi-kansainvaliset-ohjelmat-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan


Esimerkkipuheenvuorot









AEL-Amiedu Ltd, Taitotalo
Erasmus+ / Ukrainasta paenneiden tukeminen

Heli Pispala-Tapio, kansainvälisten asioiden koordinaattori, kouluttaja



. 

1. AEL-Amiedu Ltd, Taitotalo: 
Ukrainasta paenneiden
tukeminen / Erasmus+ tuki/ 
oppisopimusmalli

VERKOSTO JA TOIMIJAT:

Ukrainalaiset opiskelijat / työnantajayritys-tai organisaatio/ Ammatillinen oppilaitos Taitotalo/

oppisopimustoimisto(Taitotalo) /muu verkosto, yhteistyöyritykset ja koulutusyritykset,

vapaaehtoisjärjestöt, maahanmuuttajien osaamiskeskus, vastaanottokeskukset jne. /

Ukrainalainen kielenopettaja

ESIMERKKI:

Puhdistuspalvelu- ja kiinteistönhoitoalan ammattitutkinto,

englanninkielinen koulutus ja näyttö



2.

AEL-Amiedu Ltd, Taitotalo: 
Ukrainasta paenneiden tukeminen / 
Erasmus+ tuki/ oppisopimusmalli

PROSESSI:

Hakeutumisen vaihe: soveltuvien ja alan koulutuksesta kiinnostuneiden Ukrainalaisten
henkilöiden etsintä/löytäminen mm. vastaanottokeskusten kautta verkostossa toimivien avulla
ja yhteistyöllä , rekrytointi yritykseen, perehdytys

Opiskelijat:  Rekrytointi ja perehdytys yritykseen ja työtehtäviin: 2 viikkoa-2 kuukautta

Oppisopimukset: opiskelija/ työnantaja/ Taitotalo

Ukrainalainen kielenopettaja: Erasmus+ tuki, (englanti-venäjä-ukraina), perehdytys

Oppisopimuskoulutus, henkilökohtaiset tavoitteet: Yksi tutkinnonosa aluksi , kesto 2-4 kk  
ammatilliset opinnot ja kieliopinnot yhtäaikaisesti integroituna. Henkilökohtaistaminen, 
jatkosuunnitelmat



3. AEL-Amiedu Ltd, Taitotalo: Ukrainasta
paenneiden tukeminen / Erasmus+ tuki/ 
oppisopimusmalli

• Opiskelija:  Ukrainalainen alanvaihtaja tai alan opiskelija, jonka opinnot ovat keskeytyneet Ukrainassa

tehtävät: yrityksen oppisopimusopiskelijana opiskelu ja työskentely henkilökohtaisen opinto-ohjelman 
mukaan,  osatutkinnon suorittaminen, ammattiopinnot, kielten opinnot (englanti, suomi)

• Työnantajayritys :

Tehtävät: työnantaja, oppisopimus, perehdytys, työssä oppimisen ohjaus ja opastus

Ukrainalainen ammattiopettaja: (esim. kieltenopettaja tai ammatillinen), työskennellyt ammatillisessa koulussa 
Ukrainassa, (englanti-venäjä-ukraina), Taitotalon tiimiin: (Erasmus+-tuki) 

tehtävät:  Ukrainalaisten opiskelijoiden oppimisen tukeminen oppisopimusprosessissa, teoriaopinnoissa ja 
työssäoppimisessa työpaikalla, tulkkaus suomesta/englanniksi ukraina/venäjäksi, yhteistyö tiimin kanssa 
(vastuukouluttaja, muut kouluttajat, työpaikan esimies, työpaikkaohjaaja, opiskelija)

• Taitotalo:

Tehtävät: oppisopimuksen laadinta, opiskeluprosessista huolehtiminen, opiskelijan opintojen 
henkilökohtaistamisesta vastaaminen, opiskelijan teoriakoulutus englanniksi/suomeksi, tukitoiminta toisesta 
kulttuurista tuleville, kieliopinnot ja ammattiopinnot sekä kieliopintojen tuki, työssä oppimisen ohjauksen 
tukeminen työpaikkaohjaajan ja ukrainalaisen opettajan kanssa, osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen, 
ohjaaminen ja osatutkinnon/tutkinnon suorittamisen mahdollistaminen yhteistyössä työpaikan kanssa.

Ukrainalaisen opettajan perehdytys tehtäväänsä yhdessä työpaikan kanssa.



Kiitos!  

www.taitotalo.fi, Heli Pispala-Tapio , Kansainvälisten asioiden koordinaattori, kouluttaja, heli.pispala-tapio@taitotalo.fi

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


Kiitos!


