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Koulutuksen ja nuoriso-alan 
EU-ohjelmat pähkinänkuoressa

• Erasmus+ kattaa varhaiskasvatuksen, koko koulutussektorin, nuorisoalan ja 
urheilun.

• Erasmus+ -ohjelmalla on sisarohjelma Euroopan solidaarisuusjoukot, joka tukee 
solidaarisuustoimia.

• Vahvistaa yksilöiden koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä

• On tärkeässä roolissa, jotta avarakatseisuus, osallisuus ja eri kulttuureista 
tulevien ihmisten kohtaaminen lisääntyisivät.

• Eurooppalaisen yhteistyön lisäksi globaalia yhteistyötä.

2



Erasmus+ -ohjelma 2014 – 2020 menestys
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150 000 suomalaista päässyt kehittämään kansainvälistä osaamistaan 
osallistumalla Erasmus+ -ohjelmaan

2014–2020 Suomeen tullut 250 milj. euroa hankerahoitusta, jolla on kehitetty 
koulutusta, nuorisotyötä, liikunta- ja urheilusektoria ja 
vapaaehtoistyötä kansainvälisessä yhteistyössä

Suomalaiset organisaatiot ovat koordinoineet päättyneellä Erasmus+ -
ohjelmakaudella yli 1000 kehittämis- ja yhteistyöhanketta.
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Joitain kansainvälisyyteen liittyviä muutosvirtoja…
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Korona-ajan pidemmän ajan 
vaikutukset?

Erasmus+ kasvaa 
merkittävästi seuraavien 

vuosien yli

Yleissivistävässä 
koulutuksessa oppilas- ja 

opiskelijaliikkuvuuden 
rooli kasvaa

Liikkuvuuden akkreditointi: 
hankkeista pysyvämpään 
vaihtoyhteistyöhön sekä 

oppilaille/opiskelijoille että 
henkilökunnalle

Virtuaalinen kansainvälinen 
yhteistyö on kasvattanut 

rooliaan

OPSeissa, etenkin LOPSissa, 
ja ammatillisen perusteissa 

vahvistunut 
kansainvälisyysulottuvuus

Tietoisuus 
kotikansainvälisyyden 
mahdollisuuksista on 

lisääntynyt

Laaja kieliosaaminen ja 
-tietoisuus uhattuna?

Eri rahoitusohjelmissa 
yhä vahvempi 

sisällöllinen painotus

Painotus myös 
perusopetuksen ja lukioiden 

yksilöliikkuvuuteen
ryhmäliikkuvuuden lisäksi

Rahoitusta sekä 
pienemmille, että 

isommille 
yhteistyöhankkeille

Myös koulutuksen ulkopuolella uusia 
osallistumismahdollisuuksia paljon



Uusissa EU
-ohjelmassa 
painottuvat 
osallisuus, 
vihreys ja 
digitaalisuus 
sekä 
aktiivinen 
kansalaisuus.
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Globaali asetelma ei ole 
sekään staattinen
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Uudella EU-ohjelmakaudella globaali osaaminen ja 
eurooppalaiset arvot keskiössä sisältöteemojen lisäksi
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lisätään ymmärrystä kansainvälisistä kysymyksistä ja niiden
merkityksestä elämällemme

luodaan eurooppalaista yhteenkuuluvuutta

tuetaan aktiivista kansalaisuutta, pohjautuen eurooppalaisiin arvoihin 
mutta globaalilla näkökulmalla 



Uusia toimintoja mm.
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Eurooppalaiset yliopistot
– korkeakouluyhteistyön

syventäminen

Ammatillisen
koulutuksen

huippuyksiköt

DiscoverEU: 
18-vuotiaiden 

Eurooppa-matkat

Erasmus+ Teacher 
Academies -toiminto

Urheiluhenkilöstön
liikkuvuus

Globaali liikkuvuus 
myös ammatilliseen 

koulutukseen, ja 
joustavammilla 

rahoitussäännöillä

Peruskoulujen ja 
lukioiden oppilaiden sekä
aikuisoppijoiden yksilö- ja 
ryhmäliikkuvuus laajenee

Jean Monnet –toiminnot
yleissivistävällä sektorilla

ja ammatillisessa
koulutuksessa



Uusi Erasmus+ vahvistaa kansainvälisen
yhteistyön suunnitelmallisuutta

• Erasmus+ -peruskirja / Erasmus+ -
akkreditointi laajennetaan 
korkeakoulutuksesta ja ammatillisesta 
koulutuksesta yleissivistävään ja 
aikuiskoulutukseen sekä nuorisoalalle

• Konsortio -toimintaa vahvistetaan 
koulutussektorilla: esim. kunnat ja 
kaupungit voivat hakea omien 
oppilaitostensa puolesta tai monet 
toimijat yhdessä
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Miten kansainvälisyystoiminta ja 
globaaliosaaminen rakennetaan osaksi arkea ja 
toimintakulttuuria?
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Suunnitelmallisuus

• Strategiat ja vuosisuunnitelmat

Järjestäytyneisyys

• Kansainvälisyystiimi, resurssointi ja johdon tuki 
sekä osallistavat työtavat

Pitkäjänteisyys

• Hankkeita ja toimintaa joka on linkissä joko 
suoraan toimintaan tai kehittämistyöhön, pitkät 
yhteistyösuhteet ulkomaille

Ja tätä ei saa unohtaa ☺

• Luova vapaus ja uteliasta yhdessä oppimista 
hauskassa hengessä
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Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen 
palkinto EITA

Suomesta palkitut hankkeet:

• Latokartanon peruskoulun ”Own Your Learning 2.0”

• Sotkamon lukion "VÄLKKY”

• Nissnikun päiväkodin: ”Pedagoginen dokumentointi 
varhaiskasvatuksessa”

• Axxellin ”AppMentor; Introducing mobile technology
as a tool to strengthen the mentoring process during
work based learning”

Ks. lyhyet esittelyvideot 
https://www.youtube.com/watch?v=FSYKhLilDvo
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https://www.youtube.com/watch?v=FSYKhLilDvo


Tutustu myös muihin kokemuksiin ja tilastoihin!

Katso tarkemmin:

https://www.oph.fi/fi/erasmus-
hankkeet-esittelyssa

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-
kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-
2027/erasmus-ohjelma-vaikuttaa
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https://www.oph.fi/fi/erasmus-hankkeet-esittelyssa
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-ohjelma-vaikuttaa


Lisätietoja

oph.fi/erasmusplus

Twitter: @ErasmusplusFI

Tavoitat meidät sähköpostitse

• erasmus.yleissivistava(at)oph.fi

• erasmus.ammatillinen(at)oph.fi

• erasmus.korkeakoulutus(at)oph.fi

• erasmus.aikuiskoulutus(at)oph.fi

• Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso(at)oph.fi

• Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle: Sport(at)oph.fi

• Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso(at)oph.fi



Kiitos!
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