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1. OLS – PERUSTIETOA



Mikä Online Linguistic Support (OLS) ?

• Euroopan komission v. 2014 kehittämä kielivalmennuksen verkkopalvelu, 
joka tarjoaa mahdollisuuden opiskella kieliä ja testata kielitaidon 
kehittymistä verkossa.

• OLS-kielivalmennus koskee Erasmus+ ohjelman ammatillisen 
koulutuksen, korkeakoulutuksen ja nuorisoalan sektoreiden sekä 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen liikkuvuusjaksoille osallistuvia 
opiskelijoita ja harjoittelijoita.

• OLS on  ohjelmistoyritys Altissianin yhdessä Louvainin yliopiston 
(Universite Catholique de Louvain) kielikeskuksen kanssa kehittämä 
kielivalmennustyökalu



Kielitaidon lisääminen helpolla ja
joustavalla tavalla

Liikkuvuusjaksojen laadun
parantaminen

Erasmus+ -liikkuvuusjaksojen
vaikuttavuuden tarkastelu

kielitaidon kehittymisen osalta

OLS:n tavoitteet

Kielten moninaisuus paremmin
esillä



Verkkopohjaiset kieliarvioinnit ennen ja jälkeen 
ulkomaanjakson / 24 kieltä:

• Saksa, englanti, espanja, ranska, italia, hollanti, portugali, bulgaria, tanska, 
viro, kreikka, kroatia, latvia, liettua, unkari, puola, romania, slovakki, 
slovenia, suomi, ruotsi, tsekki, iiri ja malta

• Suomessa kieliarvioinneista yli 90 % tehdään englanniksi

Verkkopohjainen kielikurssi ennen ulkomaanjaksoa 
ja sen aikana / 22 kieltä:
• Saksa, englanti, espanja, ranska, italia, hollanti, portugali, bulgaria, tanska, 

viro, kreikka, kroatia, latvia, liettua, unkari, puola, romania,slovakki, 
slovenia, suomi, ruotsi ja tsekki



OLS -kielivalmennus sisältää kaksi osaa

1. Kieliarviointi (Language Assessment) ennen ja jälkeen
liikkuvuusjakson :

• 1. Kieliarviointi tehdään ennen liikkuvuusjaksoa

• Arviointi määrittää, miltä tasolta kielikurssi alkaa

• Ulkomaanjakson jälkeinen (2.) kieliarviointi on 
vapaaehtoinen → arviointi kuitenkin konkretisoi
omaa kielenoppimista/edistymistä opiskelijalle

• Kieliarviointia ei tehdä omalla äidinkielellä

• Kutsulinkkiä 2.kieliarviontiin ei lähde opiskelijoille, joilla on 
C2 arvosana1. kieliarvioinnista



OLS -kielivalmennus sisältää kaksi osaa

2. Kielikurssi (Language Course)

• 1. kieliarvioinnin taso määrittää kielikurssin aloitustason

• OLS-kielikurssien sisältö vaihtelee kielestä riippuen (6:ssa ns. 

pääkielessä (englanti, ranska, saksa, espanja, italia ja hollanti)  

on  enemmän kieliharjoittelun muotoja ja materiaalia

• Vapaaehtoinen



OLS -kielivalmennuksen toteutus 
lähettävissä organisaatioissa 1/2

• Kansallinen toimisto jakaa edunsaajille ( esim. akkreditoidut KA121-
VET toimijat) pääsyoikeudet OLS- kieliarviointiin ja OLS kursseihin 
OLS-portaalissa

• OLS-pääsyoikeuksien tai pääsyjen määrä kytkeytyy sopimuksessa 
määriteltyyn myönnettyyn opiskelijoiden liikkuvuusmäärään

• OLS on osa apurahaa;  ”in kind”

• Edunsaaja jakaa OLS kieliarviointien ja kielikurssien pääsyt 
opiskelijoille OLS-portaalin kautta ja seuraa OLSien käyttöä. Kaikki 
OLS pääsyoikeudet jaetaan erikseen.

• Pääsyt OLS-kielikurssille jaetaan myös erikseen, ne eivät mene 
automaattisesti.



OLS -kielivalmennuksen toteutus 
lähettävissä organisaatioissa 2/2

• OLS- portaalissa organisaation OLS-pääkäyttäjän on mahdollista luoda 
käyttöoikeuksia useammalle henkilölle.

• Edunsaajille OLS- portaalin käyttö on yksinkertaista: Pääsyoikeuksien 
jakaminen OLS kieliarviointiin ja kielikurssialustalle vaatii
• opiskelijan sähköpostiosoitteen
• arvioitavan / opiskeltavan kielen 
• 1. kieliarvioinnin suorittamisen viimeisen mahdollisen päivämäärän 

syöttämisen.



OLS 24 kielellä – kielikurssien tasot:





OLS Kieliarviointi

• Arviointi vaikeutuu/helpottuu vastausten mukaan

• Arvioinnin tekeminen kestää noin 40 min, voi tallentaa ja 
tehdä monessa osassa

• Tehtyään arvioinnin osallistuja saa tulostettavan kuvauksen 
osaamisestaan eri kielitaidon osa-alueilla

• Edunsaajaorganisaatio saa tiedon arvioinnin suorittamisesta
ja kielitaidon tasosta OLS-järjestelmään



Grammar

Vocabulary

Listening comprehension 

Reading comprehension 

OLS kieliarviointi
55 kysymystä

Kieliarviointi: noudattaa 
CERF (Common
European Framework of 
Reference for Languages
luokitusta), jossa 
tasomäärittelyt A1-C2



Kielitaitotasot



Arvio 1. OLS-Kieliarvioinnista



• Eri osioita:

• eri alojen sanastoa (sisältäen ääntämisharjoituksia)
• Kielioppitehtäviä
• Luetun ymmärtämistä

• MOOC-luentoja ( Massive Open Online Course), eri tasoisia, eri
teemoista→ jäävät ”MOOC-kirjastoon” eli ovat katseltavissa
myöhemmin.

• Live coaching, eri tasoilla (A,B tai C). Opiskelijan kurssi alkaa
automaattisesti hänelle sopivalta kurssitasolta

• Tutor-sessiot vapaamuotoiseen keskusteluun

OLS Kielikurssit 1/3



Kielikursseista 2/3

• MOOC ja live coaching opettajat:

→ puhuvat äidinkielenään opettamaansa kieltä

→ koulutukseltaan kieltenopettajia

→ vähintään kolmen vuoden kokemus kieltenopetuksesta

• Immersive approach, eli pääasiassa opiskellaan
opiskeltavalla kielellä



KIELIKURSSIMATERIAALIA



KIELIKURSSIMATERIAALIA



Kielikursseista 3/3



• Yli 50 ammattialan kielikurssiharjoituksia 





2. OLS – Kielivalmennuksen hallinta



OLS-ALUSTA / Etusivu 1/3
login osoitteessa: http://erasmusplusols.eu/  



OLS-ALUSTA / Etusivu 2/3



OLS-ALUSTA / 
Etusivu 3/3

Tutustu 
materiaaleihin ja 
oppaisiin

Moni ohjeistus ja 
esite ladattavissa 
Dropboxista



LMS Licence Management System
. 

• HUOM! Edunsaajan OLS-oppaassa käytetään edelleen
termiä LMS Licence Management System ( lisenssien
hallintajärjestelmä ), vaikka OLSin osalta ei puhuta v. 2021 
hankkeissa enää lisensseinä vaan OLS-pääsyinä tai 
pääsyoikeuksina.



OLS -KIELIARVIOINNIN KUTSUN 
JAKAMINEN 1/4

Tarkista, että valitset
1) oikean vuoden hankkeen ja
2) oikean OLS-lisenssityypin.



OLS -KIELIARVIOINNIN KUTSUN 
JAKAMINEN  2/4

1 2 3

4

5



OLS -KIELIARVIOINNIN KUTSUN 
JAKAMINEN 3/4

Kuittaus onnistuneesta 
kieliarviointikutsun 
lähettämisestä ilmestyy  
Licence Allocation to 
Participants - Assessment
-välilehdelle



Opiskelija saa 
sähköpostiinsa kutsun 
tehdä 1. OLS kieliarviointi

OLS -
KIELIARVIOINNIN 
KUTSUN 
JAKAMINEN 4/4



OLS –Kielikurssille pääsyn jakaminen 1/3

Tarkista, että valitset oikean vuoden ja oikean
hankkeen ja oikean OLS-lisenssityypin



OLS –Kielikurssille  pääsyn jakaminen 2/3

HUOM! B2 – C2 arvosanan 1. OLS kieliarvioinnissa 
saaneelle opiskelijalle voi OLS kielikurssilisenssin 
jakaa myös kohdemaan kielellä  ( valitse kieli 
valikosta)



OLS- kielikurssille 
pääsyn jakaminen 
3/3 

Opiskelija saa 
sähköpostitse linkin 
kielikurssiin



OLSin KÄYTÖN SEURANTA 1/2



OLSin KÄYTÖN SEURANTA 2/2



3. OLS – erilaiset pääsyoikeudet



OLS –erilaiset pääsyoikeudet (entiset

lisenssit) 
A)    Opiskelijan käyttöön– ei erillistä tunnusta, 2019-1-FI01-KA102-060… jaetaan
VAIN opiskelijoille

Edunsaajaorganisaatiolle OLSin testaamiseen ja siihen tutustumiseen:

B)    BENeficiary pääsyoikeus - 1BEN2019-1-FI01-KA102-060… jaetaan VAIN 
henkilöstölle

C)   TRAINER pääsyoikeus 0TRAINER-2019-1-FI01-KA102-060… jaetaan VAIN 
henkilöstölle, tarkoitettu erityisesti kieltenopettajille OLS-kielikursseihin
tutustumiseen



A) OLS-pääsy opiskelijalle

• Ei erillistä etutunnusta, OLSin peruspääsyoikeus ( esim. 2019-1-FI01-
KA102-060…)

• Kielikurssipääsy jaetaan aina erikseen (Ei mene automaattisesti) 



B) Testaus henkilöstön käyttöön

(BENeficiary lisenssi ) 1/2

• Vuoden 2018-2020 ja 2021 hankkeille on jaettu 1 kpl➔ tarkoitettu
edunsaajaorganisaatiolle kieliarviointien ja kielikurssin testaamiseen.

VINKKEJÄ:
• Tämä pääsyoikeus löytyy OLS-portaalissa etutunnuksella 1BEN, jottei se 

sekoitu opiskelijoille tarkoitettuihin OLS-pääsyihin( esim. 1BEN2019-1-
FI01-KA102-060…)

• Osallistujan profiilia täyttäessänne merkitkää 12 kk liikkuvuusjakso, näin
saatte maksimaalisen ajan tarkastella ja hyödyntää kielikurssia



• Vinkki: Valitkaa / Luokaa EI-henkilökohtainen sähköpostiosoite, 
johon kytkette BEN-pääsyoikeuden. Tällä tavalla OLSiin pääsee
tutustumaan useampi henkilöstön edustaja (kv-koordinaattorit, 
kielten opettajat jne.)

• Muistakaa jakaa myös pääsy kielikurssiin→ Näin pääsette
tutustumaan kielikurssin sisältöön ja kokeilemaan sen käyttöä.

• Hyödyntäkää BENeficiary mahdollisuutta!

B) OLS-testaus henkilöstön

käyttöön (BENeficiary) 2/2



C) OLS kielikurssi-testaus

kieltenopettajien käyttöön ( TRAINER) 1/4
• Trainer pääsyoikeus mahdollistaa kielenopettajalle pääsyn useamman kielen

kielikurssille ja kokeilemaan eri kielten OLS-harjoituksia sekä tutustumaan
harjoitusten tavoitteisiin.

• UUTTA: Organisaatiot hakevat itse TRAINER pääsyoikeuksia seuraavalla
lomakkeella: https://quiz.erasmusplusols.eu/quiz/799012_737/.html

• Tiedot hakemuksista siirretään 2 viikon välein OLS-portaaliin, josta kansallinen
toimisto validoi pääsyoikeudet hankkeiden käytettäväksi. 

• HUOM! TRAINER -pääsyoikeuksia voi hakea ainoastaan hankkeisiin, joissa liikkuu
opiskelijoita.

https://quiz.erasmusplusols.eu/quiz/799012_737/.html


C) OLS kielikurssi-testaus

kieltenopettajien käyttöön ( TRAINER) 2/4
Trainer- OLS-kielikursseihin liittyvässä oppaassa ja videossa annetaan vinkkejä
miten opettaja voi hyödyntää erilaisia OLS-kieliharjoituksia opiskelijoiden kielen
opetuksessa

OLS for Trainer –video
https://wpvideo.erasmusplusols.eu/mooc/videos/trainer/OLSforTrainersPromoti
onal.html?utm_source=BackendBEN&utm_campaign=TrainersVideo

Blended learning User Guide for Trainers / Opas OLS TRAINER toiminnon käyttöön
https://wpvideo.erasmusplusols.eu/mooc/videos/trainer/user_guide/Erasmus+%
20OLS%20LC%20Trainers%20User%20Guide_EN.pdf?utm_source=BackendBEN&
utm_campaign=TrainersUserGuide

https://wpvideo.erasmusplusols.eu/mooc/videos/trainer/OLSforTrainersPromotional.html?utm_source=BackendBEN&utm_campaign=TrainersVideo
https://wpvideo.erasmusplusols.eu/mooc/videos/trainer/user_guide/Erasmus+%20OLS%20LC%20Trainers%20User%20Guide_EN.pdf?utm_source=BackendBEN&utm_campaign=TrainersUserGuide


C) OLS kielikurssi-

testaus

kieltenopettajien

käyttöön ( TRAINER) 
3/4



C) OLS kielikurssi-testaus

kieltenopettajien käyttöön ( TRAINER) 4/4



4. OLS – UKK Usein kysytyt kysymykset



Miten lisään muita käyttäjiä OLS-alustalle ?

• Valitse vasemmalta kohta Project Contact Persons ja näet hankkeen
pääasiallisen OLS-käyttäjän.

• Lisää uusi käyttäjä ‘Add Contact’ –toiminnolla.



Miksi OLS-portaalissa ei näy mitään hankkeita ?

• Jos olet hankkeen OLS-yhteyshenkilö, ota yhteys kansallisen toimiston
yhteyshenkilöösi. Hän tarkistaa onko sinun yhteystietosi oikein
tietokannassamme ja OLS-portaalissa.

• Jos olet OLS-lisenssien ns. muu käyttäjä (secondary contact person), ota
yhteys hankkeenne OLS-yhteyshenkilöön, joka voi lisätä sinut OLS-lisenssien 
käyttäjäksi tarvittaviin hankkeisiin.



Olen hankkeen OLS-yhteyshenkilö ja 
sähköpostini / nimeni vaihtuu, miten toimin ?

• Ota yhteys kansallisen toimiston yhteyshenkilöösi. Vaihdamme uudet tietosi
tietokantaan, josta ne muutaman päivän viiveellä siirtyvät OLS-tietokantaan.

Mistä tiedän milloin opiskelija on tehnyt 1. 

kieliarvioinnin ?

• Katso käyttäjän oppaan ( BENeficiary Guide ) 3.8.2 kohta “ How to receive a 
notification each time a mobility participant has completed the 1st language 
assessment”



• Kyllä, mikäli opiskelija ei ole vielä aloittanut kieliarviointia.
• Peruutus tapahtuu ‘Licence Usage per Participant’ -kohdasta

klikkaamalla kyseisen opiskelijan kohdalta löytyvää punaista
“cancel” -nappia.

• Järjestelmä lähettää tästä peruutusilmoituksen opiskelijalle.

Voinko perua kutsun 1. 

kieliarviointiin ?



• Tarkista ‘Licence Usage for Participant –kohdasta liikkuvuusjakson
loppukuukausi→Mikäli se on väärin, käy korjaamassa se ensin.

• Mikäli opiskelija on jo lopettanut liikkuvuusjakson, hän voi mennä 1. 
kieliarviointiin tulleella linkillä tekemään myös 2. kieliarvioinnin, ilman
sähköpostikutsua

• Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys ‘Report a problem’ –
toiminnon kautta OLS IT- tukeen ja pyydä kyseiselle opiskelijalle pääsy 2. 
kieliarviointiin.

Opiskelija ei ole saanut kutsua 2. kieliarviointiin, 

miten toimia ?



MAHDOLLISET ONGELMAT 1/2

TEKNISET ongelmat:

1. Tarkista löytyykö ratkaisu OLS-portaalista löytyvästä ‘Technical Questions 
and Answers for BEN’ –oppaasta

2. Pyydä opiskelijaa ottamaan / ota itse yhteyttä komission OLS IT-tukeen
‘Report a problem’ –toiminnon kautta (löytyy sekä OLS-portaalista, että
opiskelijan testi-ja kielikurssisivuilta)

3. Mikäli asia ei selviä OLS IT-tuen kautta, ota yhteys omaan hankkeesi
yhteyshenkilöön tai sähköpostiosoitteella erasmus.ammatillinen@oph.fi

mailto:erasmus.ammatillinen@oph.fi


MAHDOLLISET ONGELMAT 2/2

Mikäli muita ongelmia OLSin suhteen ilmenee, niin…

1. OLS-portaalin etusivulta löytyvästä OLS BENeficiary Guidesta
löytyy ohjeet kuvakaappauksineen moneen ongelmaan

2. Mikäli ongelma ei selviä oppaasta, ole yhteydessä kansalliseen
toimistoon; hankkeesi yhteyshenkilöön tai sähköpostitse
erasmus.ammatillinen@oph.fi

mailto:erasmus.ammatillinen@oph.fi


3. OLS v.2021 hankkeissa

Tauko



OLS v. 2021 KA121 
VET- hankkeissa

•1. OLS – Muistin virkistys

•2. BEN ja TRAINER OLSissa

•3. OLS v.2021 hankkeissa

•4. OLSin tulevaisuus



1. OLS Muistin virkistys



Hyvä muistaa OLSista 1/2 

• OLS pääsyjä voi jakaa myös alle 19 pv liikkuvuusjaksoille

• 2. OLS-kieliarviointi liikkuvuusjakson jälkeen ei ole pakollinen

• Käytä tietyn vuoden OLSit saman vuoden hankkeessa

• Jaa OLS-kieliarvioinnin lisäksi opiskelijalle myös OLS-
kielikurssi

• Loppuraportoinnin yhteydessä kysytään muutama kysymys 
myös OLSista. Huomaa myös että osallistujaraporteissa 
kysytään opiskelijoilta OLSin käytöstä.



Hyvä muistaa OLSista 2/2 

• Kielikurssia on mahdollista käyttää vielä 2 kk liikkuvuusjakson 
loppumisen jälkeen

• Komissio ja kansallinen toimisto tiedottavat  OLS-asioista 
hankkeen OLS-yhteyshenkilön kautta – päivittäkää 
kansalliseen toimistoon OLS-yhteyshenkilöä koskevat 
yhteystietomuutokset ( sähköposti ja puhelinnumero) 

• Teknisissä OLS-ongelmissa teitä palvelee parhaiten komission 
OLS-it tuki – ottakaa yhteyttä OLS-portaalista löytyvän ’Report 
a problem’ –toiminnon kautta.



• Jos opiskelijan liikkuvuusjakso siirtyy, on uudet lähtö- ja paluuajat päivitettävä 
OLS-profiiliin, jolloin myös OLS-kielikurssin käyttöaika pitenee

• Jos liikkuvuusjakso peruuntuu ja opiskelija on tehnyt jo 1. OLS-kieliarvioinnin, 
voi opiskelija hyödyntää peruuntumisesta huolimatta OLS-kielikurssia.

• Jos liikkuvuusjakso peruuntuu ja opiskelija ei ole vielä tehnyt 1. OLS-
kieliarviointia, palautuu käyttämätön OLS-kieliarviointi muiden käytettäväksi

OLS ja COVID-19



HYÖDYLLISIÄ OLS-LINKKEJÄ 1/2  :

• Komission OLS-opastussivulta
sivu:https://support.erasmusplusols.eu/hc/en-gb mm. löydät mm. 
seuraavaa tietoa:

oYleistä OLSista

oOLS kieliarviointiopas

oOLS kielikurssiopas

oKoronapandemian vaikutuksista OLSiin

• Technical Questions and Answers on the Erasmus+ Online Linguistic Support 
Licence Management System, Language Assessment and Language Course 
https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/wp-
content/uploads/2018/12/Technical-QA-for-BENs-OLS-July-
2018.pdf



HYÖDYLLISIÄ OLS-LINKKEJÄ 2/2

OLS-Kielivalmennuksen esittelyä:

OLS-kielikurssin esittelyvideo, ” OLS Language Course Guided Tour”:

https://vimeo.com/378572981

OLS-kieliarvioinnista: https://www.youtube.com/watch?v=jlJ-d09Fk-s

Pieniä mainospätkiä opiskelijoille:

OLS ja MOOC, ”teaser” opiskelijoille: 
https://www.youtube.com/watch?v=cRPnZ_Fph_o

OLS ja tutorointisessiot, ”teaser” opiskelijoille: 
https://www.youtube.com/watch?v=P6BDRB2YEes

https://www.youtube.com/watch?v=jlJ-d09Fk-s
https://www.youtube.com/watch?v=cRPnZ_Fph_o
https://www.youtube.com/watch?v=P6BDRB2YEes


2. Ben ja Trainer OLSissa



• Vinkki: Valitkaa / Luokaa EI-henkilökohtainen sähköpostiosoite, 
johon kytkette BEN-pääsyoikeuden. Tällä tavalla OLSiin pääsee
tutustumaan useampi henkilöstön edustaja (kv-koordinaattorit, 
kielten opettajat jne.)

• Muistakaa jakaa myös pääsy kielikurssiin→ Näin pääsette
tutustumaan kielikurssin sisältöön ja kokeilemaan sen käyttöä.

• Hyödyntäkää BENeficiary mahdollisuutta!

OLS-testaus henkilöstön käyttöön

(BENeficiary)



OLS kielikurssi-testaus kieltenopettajien

käyttöön ( TRAINER)

• Trainer pääsyoikeus mahdollistaa kielenopettajalle pääsyn useamman kielen
kielikurssille ja kokeilemaan eri kielten OLS-harjoituksia sekä tutustumaan
harjoitusten tavoitteisiin.

• UUTTA: Organisaatiot hakevat itse TRAINER pääsyoikeuksia seuraavalla
lomakkeella: https://quiz.erasmusplusols.eu/quiz/799012_737/.html

• Tiedot hakemuksista siirretään 2 viikon välein OLS-portaaliin, josta kansallinen
toimisto validoi pääsyoikeudet hankkeiden käytettäväksi. 

• HUOM! TRAINER -pääsyoikeuksia voi hakea ainoastaan hankkeisiin, joissa
liikkuu opiskelijoita.

https://quiz.erasmusplusols.eu/quiz/799012_737/.html


TRAINER –pääsyoikeuden hakulomake



3. OLS v. 2021 hankkeissa:



VÄLIVAIHE OLSissa v.2021 hankkeissa

• Vanhan OLS-järjestelmän käyttö jatkuu kesäkuuhun 2022 
saakka. 

• Hankekausien 2019 ja 2020 rahoituksella liikkuville voi jakaa 
OLS- lisenssejä kuten ennenkin. Lisenssejä pystyy käyttämään 
OLS-järjestelmässä kesäkuuhun 2022 asti.

• Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden vuoden 2021 hankkeissa
OLS:ssa ei enää ole lisenssejä sanan varsinaisessa 
merkityksessä, vaan ammatillisen koulutuksen organisaatioilla 
on avustussopimuksessa myönnetyn opiskelijaliikkujamäärän 
mukainen määrä "pääsyjä” / ”pääsyoikeuksia”  OLS:iin. Näitä 
pääsyjä osoitetaan opiskelijoille kuten aiemmin lisenssejä. 



OLS pääsyoikeuksien määrä

• OLS –pääsyoikeuksien määrä on sidottu hankkeessa 
myönnettyihin opiskelijoiden liikkuvuusmäärään (pois lukien 
ammattitaitokisoihin osallistujat) 

• Jos OLS- pääsyt loppuvat kesken tai niitä on jäämässä yli 
sopimuskauden päättyessä, ota yhteyttä kansalliseen 
toimistoon / yhteyshenkilöösi.



UUTTA:  OLS-KIELIKURSSI 2 eri kielelle 
samalla pääsyoikeudella

• Yhdellä kielikurssin pääsyllä organisaatio voi jakaa opiskelijalle

kielikurssin kahdelle kielelle; pääasiallisesti työssä tai

opinnoissa käytettävällä kielellä (usein englanti) ja kohdemaan

kielellä.



4. OLSin tulevaisuus



OLS MUUTTUU KESÄKUUSSA 2022

• Nykyinen OLS- järjestelmä tulee loppumaan kesäkuussa 2022 
kun uusi palvelun tarjoaja astuu voimaan.

• Uutta OLS-järjestelmää tulee ylläpitämään EU Academy 
Platform ja OLSin käyttöoikeudet tulevat laajenemaan, 
mahdollisesti myös liikkuvuusjaksoille lähtevälle henkilöstölle.

• OLSin nimi tulee muuttumaan Online Language Supportiksi, 
mutta lyhenne OLS todennäköisesti säilytetään.

• Tiedotamme muutoksista heti kun niistä on lisää kerrottavaa.



• Lisätietoa OLSista ja OLS-koulutusmateriaalia löytyy verkkosivuiltamme:

• www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuushankkeen-ka1-hallinnointi-ja-raportointi

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuushankkeen-ka1-hallinnointi-ja-raportointi


KIITOS

JA ANTOISIA HETKIÄ OLS:n PARISSA!

petra.helenius@oph.fi  

erasmus.ammatillinen@oph.fi


