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TEAMS yleisohjeet
• Pidäthän mikrofonin kiinni esityksen aikana

• Esityksen välissä taukoja – voit laittaa kysymyksen chättiin
tai pyytää puheenvuoroa käden nostolla

• Esityksen materiaalit ja tallenne julkaistaan OLS-
tapahtumasivulla 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-ammatilliselle-
koulutukselle-online-langugage-support-ols-kielivalmennus

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oph.fi%2Ffi%2Ftapahtumat%2F2022%2Ferasmus-ammatilliselle-koulutukselle-online-langugage-support-ols-kielivalmennus&data=05%7C01%7Cpetra.helenius%40oph.fi%7Ceeb5a8c976224a5087e108da8754fa66%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C637971096288370605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tAEd%2FueN5B64jCFUo3zku6mLbkXA2aRgnUUaoGyGkqw%3D&reserved=0
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1. Mikä Online Language Support (OLS)?



Online Language Support (OLS) 

• Online Language Support eli OLS on Euroopan komission tarjoama 
kielivalmennuksen verkkopalvelu. 

• OLS tarjoaa mahdollisuuden opiskella kieliä ja testata kielitaidon kehittymistä 
verkossa.

• Kieliarviointi ja -valmennus pohjautuvat eurooppalaiseen kielitaidon 
viitekehykseen (CEFR eli Common European Framework of References for 
Languages), tasot A1 – C2.

• Kielivalmennuksen verkkoalustana toimii komission EU Academy –
oppimisympäristö (Moodle)  https://academy.europa.eu/

https://academy.europa.eu/
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OLS-verkkopalvelu koostuu 2 osasta:

• A) Avoimen pääsyn (Open) OLS (toimittajat: European Service Network, Berlitz Language, 
Business Training ja Tremend + CLL Language Centre)

• Maistiaisia, perustietoa ja alkeistason kursseja ja materiaalia eurooppalaisista 
kielistä kaikille kiinnostuneille

• Avoimen OLS:n tavoitteena on kannustaa kieltenopiskeluun ja juhlistaa ja tehdä Euroopan 
kielellistä moninaisuutta näkyväksi

• B) Rajoitetun pääsyn Core OLS (toimittaja: CLL Language Centre)
• Kielitaidon tason itsearviointi ja tason mukaan räätälöidyt kielikurssit verkossa Erasmus+ -

ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmiin osallistuville
• Rajoitetun pääsyn OLSin tavoitteena on parantaa Erasmus+ - ja Euroopan 

solidaarisuusjoukot -ohjelmiin osallistuvien liikkuvuuskokemusta tukemalla heidän 
kielitaidon kehittymistään



Uudistunut OLS 1.7. 2022 alkaen  2/3

Kenelle OLS on tarkoitettu?

A) Avoimen pääsyn Open OLS on tarkoitettu kaikille eurooppalaisista kielistä 

kiinnostuneille.

B) Rajoitetun pääsyn Core OLS on tarkoitettu Erasmus+ - ja Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen -ohjelmien liikkuvuustoimintoihin osallistuville:

- Ammatillisen koulutuksen osalta sekä opiskelijoille että henkilöstölle

Huom! Sekä OLS-kielitesti että OLS-kielikurssit ovat kaikille ammatillisen 

koulutuksen osallistujille vapaaehtoisia
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• Tällä hetkellä alustalla on OLS-kielitesti 24 virallisella EU-kielellä sekä 

englannin, espanjan, ranskan, saksan ja italian kielikurssiharjoituksia tasoilla 
A1-B2. 

• OLS ei ole sidottu liikkuvuusjakson kestoon, vaan osallistujalla on pääsy 
OLS-alustalle 3 vuotta kirjautumisesta

• OLS-alustalla opiskeltavien kielten määrää ei ole rajoitettu vaan kaikkien 
alustalta löytyvien kielten materiaalit ovat käytössä

• Uutta järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja kielivalikoima ja tasotestit 
laajenevat asteittain. Maaliskuuhun 2023 mennessä OLS kattaa yhteensä 29 
kieltä.



OLS kielivalikoima
5 eniten käytettyä kieltä joista löytyy laajimmat valikoimat kielikursseja: 
• englanti, ranska, saksa, espanja ja italia

24 kieltä joista voi suorittaa tasotestit:
• bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroatia, latvia, liettua, 

malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, 
suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

5 uutta kieltä jotka tullaan lisäämään kielivalikoimaan:
• Islanti, makedonia, norja, serbia ja turkki

Ruotsin kielikurssit tulossa alustalle lokakuussa 2022, suomen kielikurssit 
joulukuussa 2022





2. Osallistujien pääsy OLSiin



Pikaohje OLSiin
1. Hankkeen yhteyshenkilö lähettää sähköpostitse OLS-kutsun osallistujalle (esim. 
komission mallipohja)

2. Osallistuja rekisteröi itselleen EU Login –tunnukset 
(https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy)

3. Osallistuja kirjautuu EU Login tunnuksilla EU Academyn ”Learn a new language” 
sivulle https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-
overview.php?title=learn-a-new-language

4. Ensimmäisellä kertaa kirjautuessaan osallistuja täyttää tietoturva ja –suoja osiot

5. OLS kielitestit löytyy kirjoittamalla hakukenttään ”Placement test”

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language


1. Sähköpostikutsu osallistujalle  1/2
• Toistaiseksi hankkeen yhteyshenkilö lähettää OLS-kutsun Erasmus+ -

liikkuvuusjakson osallistujille sähköpostitse

• Apuna voi käyttää komission OLS-sähköpostin mallipohjaa (lähetetty 
hankkeille 7.7.2022). Pohjasta löytyy linkit sekä OLS-kirjautumissivulle että 
kirjautumisohjeisiin.

• Mukaan voi liittää myös komission OLS-Tutorialin, jossa lyhyesti esitelty 5 eri 
kielellä OLS-kielivalmennuksen sisältöä. 

• Sähköpostilla kutsuttujen kielivalmennuksen suorittamista lähettävä 
organisaatio ei pysty seuraamaan EU Academyssä.

• HUOM! Jatkossa (pvm auki) OLS-kutsu lähtee osallistujalle automaattisesti 
Beneficiary Modulesta sähköpostiin heti kun liikkuvuusjakso on syötetty 
BM:ään.



1. Sähköpostikutsu osallistujalle  2/2



2. Osallistuja rekisteröi itselleen EU Login –
tunnukset  1/2
• EU Academyn EU Login ohjeet sekä OLS-esittely (sivu ei vaadi kirjautumista) 

löytyy täältä: https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-
academy

→ Klikkaa ”Go to course”

https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy


2. Osallistuja rekisteröi itselleen EU Login –
tunnukset  2/2
• Täältä löydät tietoa EU Academystä sekä EU Login kirjautumisohjeet 

(OLS ei vaadi kaksivaiheista kirjautumista)

Suomenkieliset EU Login rekisteröitymisohjeet löydät täältä: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-
ohje.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf


3. Osallistuja kirjautuu EU Login tunnuksilla EU 
Academyn ”Learn a new language” sivulle 1/3

• Linkki OLS-kielivalmennukseen: 
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-
overview.php?title=learn-a-new-language Klikkaa ”Log in” 

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language


3. Osallistuja kirjautuu EU Login tunnuksilla EU 
Academyn ”Learn a new language” sivulle 2/3

• Klikkaa ”Resume” ja pääset sivulle josta löydät kielivaihtoehtoja



3. Osallistuja kirjautuu EU Login tunnuksilla EU 
Academyn ”Learn a new language” sivulle 3/3

• Valitse ensin kieli jota haluat opiskella (klikkaa esim. English Learning Co…)

• Klikkaa sitten ”Join community”



5. OLS kielitestit  1/3

Kirjoittamalla hakukenttään ”Placement test” löydät nopeasti 
kielitestit

• Tarvittaessa voi osallistujalle lähettää linkin suoraan esim. 
englanninkieliseen testiin: 
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/assess
ment-overview.php?title=english-placement-test 



5. OLS kielitestit  2/3

• Valitse haluamasi kielitesti 
ja klikkaa ”Enrol”

• Saat taustatietoa testistä

• Aloita testi klikkaamalla ”Attempt
quiz now”



5. OLS-kielitestit 3/3
• Kielivalmennuksen ohjekielistä löytyy myös suomi, mutta se toimii vajavaisesti ja 

sanastossa on virheitä (esim. tentti kieliarvioinnin tai kielitestin sijaan.). 

• Suositeltavaa on käyttää toistaiseksi englanninkielistä ohjeistussivua





3. OLS kielitesti ja –kielikurssit



OLS kielitesti  1/3
• Kielitestissä 55 kysymystä
• Navigaatiopaneelista voi seurata testin kulkua
• Testikysymysten vastausjärjestyksen voi valita navigaatiopaneelista



OLS kielitesti  2/3
• Vastauksia voi vaihtaa kesken testin ”Clear my choice” –toiminnolla
• Navigaatiopaneelista näkee testin jälkeen virheelliset vastaukset punaisella
• Virhevastauksista voi käydä tarkistamassa oikeat vastaukset



OLS kielitesti  3/3
• Virhetarkastelun jälkeen klikkaa ” Finish review”
• Klikkaamalla ”General feedback” saat testin arvosanan. Kuvailevaa palautetta eri osioista 

ei ole. Huom! Tuloksesta voi pyytää kuvakaappauksen todenteeksi tarvittaessa
• Merkitse testi tehdyksi ( ”Mark as done”)
• Tämän jälkeen testi näkyy tehtynä. Voit halutessasi tehdä testin uudelleen ”Re-attempt

quiz” -kohdasta



OLS kielikurssit  1/2
• Kielialustalla on kuvaukset millaisia kurssiharjoituksia OLSissa on 
• mm. englanniksi löytyy erilaisia interaktiivisia forumeita ja kysymyspalstoja



OLS kielikurssit  2/2
• Kieliharjoituksia on ammattialoittain sekä teemoittain



Teknisiä ongelmia OLS-sivustolla?
• EU Academyn neuvontalinkki löytyy jokaisen sivun alalaidasta. Mikäli 

sinulla on järjestelmään liittyviä teknisiä kysymyksiä, klikkaa ”Help 
centre":Sen jälkeen valitse mitä aihetta asiasi koskee.



4. OLS ja Erasmus+ -hallinto



Beneficiary Module ja OLS (Tulossa)

• Jatkossa (pvm auki) OLS-kutsu lähtee osallistujalle automaattisesti 
Beneficiary Modulesta sähköpostiin heti kun liikkuvuusjakso on syötetty 
BM:ään.

• Hankkeiden Learning Managereille (entinen OLS-yhteyshenkilö) valmistuu EU 
Academyn OLSiin oma hallintapaneeli, jonka kautta osallistujien testien ja 
kielikurssien suorittamista voi seurata

Tiedotamme erikseen, kun uusia toiminallisuuksia otetaan 
käyttöön.



Kielivalmennustuki

• Kielivalmennustuki: Kustannukset, jotka aiheutuvat 
kieltenopetusmateriaalin ja koulutuksen järjestämisestä osallistujille.

• Tuki on 150 euroa sellaista osallistujaa kohden, joka on oikeutettu 
kielivalmennukseen verkossa, mutta ei voi saada sitä, koska 
tarvittavaa kieltä tai opetustasoa ei ole saatavilla.

• ErasmusPro-liikkuvuusjaksoon myönnetään 150 euroa kielitukea 
osallistujaa kohden.



Apurahasopimus ja OLS

• Osallistujan ja lähettävän organisaation välisen apurahasopimuksen artiklassa 6 
edunsaaja voi määritellä käytetäänkö liikkuvuusjaksolla OLSia ja vaatiiko 
edunsaaja osallistujilta OLS-kielitestin. 

ARTIKLA 6 – VERKKOKIELIVALMENNUSTUKI (OLS) [Koskee ainoastaan OLSia käyttäviä osallistujia]

6.1.Osallistujan on suoritettava edunsaajan hänelle osoittama OLS-kielikurssi.

[Koskee vain, jos edunsaaja haluaa pyytää OLS-kieliarviointia: Osallistujan on suoritettava OLS-
kieliarviointi edunsaajan määrittelemään määräaikaan mennessä].

6.2 Edunsaajan on tarjottava osallistujalle pääsy OLS-alustalle hyvissä ajoin, jotta hän voi täyttää yllä
olevat vaatimukset. Osallistujan tulee välittömästi ilmoittaa edunsaajalle, jos hänellä on teknisiä tai muita
ongelmia OLS- alustan käytössä

• Erasmus+ -ohjelma ei enää edellytä pakollista kielitestiä.



5. Miten markkinoida OLSia?



Miten markkinoida OLSia opiskelijoille

• Ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella 29 eri kieltä samalla 
verkkoalustalla ajasta ja paikasta riippumatta

• OLS-alustan forum ja keskustelupalstat tarjoavat mahdollisuuden 
tutustua esimerkiksi kohdemaan opiskelijoihin jo ennen lähtöä

• Kieltä /kieliä voi opiskella myös liikkuvuusjakson jälkeen – OLSia
voi käyttää vielä 3 vuotta ensimmäisestä kirjautumisesta

• OLSissa on paljon kohdistettua kielivalmennusta eri alojen 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.



Miten markkinoida OLSia henkilöstölle

• Myös henkilöstö hyötyy kielen oppimisesta

• Helppo kokeilla, ei sitouta

• Ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella 29 eri kieltä samalla 
verkkoalustalla ajasta ja paikasta riippumatta

• Kieltä /kieliä voi opiskella myös liikkuvuusjakson jälkeen – OLSia
voi käyttää vielä 3 vuotta ensimmäisestä kirjautumisesta

• Henkilöstöllä on nyt mahdollisuus tutustua laajemmin OLS-
kielivalmennuksen oppimisympäristöön sekä itse opetukseen.



Lopuksi:

Opetushallituksen yhteinen Erasmus+ OLS-sivu avautuu lähiaikoina:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/online-language-support-ols-kielivalmennus -
verkossa    

Kysy lisää OLSista:

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen yhteinen sähköposti: 
erasmus.ammatillinen@oph.fi tai

Petra Helenius petra.helenius@oph.fi

mailto:erasmus.ammatillinen@oph.fi
mailto:petra.helenius@oph.fi


Kiitos!


