
Erasmus+ -Osallisuus

Petra Helenius

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspalvelut 7.12. 2021



KANSAINVÄLISYYS KUULUU KAIKILLE

07/12/2021Finnish National Agency for Education 2

Osallistamisen tavoite on vahvistaa jokaiselle 
mahdollisuus saada kansainvälistä kokemusta 
Erasmus+ -ohjelmassa.



Miten Erasmus+ -ohjelmassa 
edistetään osallisuutta?

Osallisuuden laajentaminen kattavasti 
kaikkiin ryhmiin koko organisaatiossa

Osallisuuden mahdollistaminen 
henkilökohtaisia esteitä poistamalla

Osallisuuden ja moninaisuuden 
näkyvyyden lisääminen

Osallisuuden valitseminen hankkeen 
pääteemaksi



OSALLISTA POSITIIVISUUDEN 
KAUTTA

• INNOSTA

•KANNUSTA

•MAHDOLLISTA

• Muista näkyvyys, saavutettavuus ja 
monikanavainen ja –muotoinen 
viestintä



• Vammaisuus, invaliditeetti 
• Terveydelliset esteet (esim.vakava tai krooninen sairaus)
• Koulutukseen ja harjoitteluun liittyvät esteet ( esim. 

koulupudokkuus, oppimisvaikeudet)
• Kulttuurierot (esim. taustalla tuore maahanmuutto, 

kielelliset haasteet)
• Sosiaaliset esteet (esim. vaikeat perheolosuhteet)
• Taloudelliset esteet 
• Syrjintään liittyvät esteet ( esim. ikä, sukupuoli, uskonto)
• Maantieteelliset esteet (esim. vaikeat kulkuyhteydet)
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Esteitä, jotka SAATTAVAT vaikeuttaa henkilön 
osallistamista Erasmus+ -ohjelmaan



Osallisuus hankkeen teemana

• Mitä osallisuuteen liittyviä asioita halutaan edistää ja 
kehittää?

• Esimerkkejä osallisuusteemoista Erasmus+ -hankkeissa:
• Moninaisuuden oppaan kehittäminen työnantajille erilaisuuden 

kohtaamiseen
• Lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillisen osaamisen vahvistaminen 

positiivisen valmennuksen kautta
• Erilaisten oppijoiden työelämävahvuuksien tunnistaminen
• Rasismin vähentäminen ammatillisessa koulutuksessa



ARVOT – Tarjoa yhdenvertaiset mahdollisuudet kansainvälisyyteen



ARVOT: Hyviä käytänteitä

• Välittävä ja oppimiseen kannustava vuorovaikutus, ohjaava ja valmentava 
oppimis- ja työilmapiiri

• Ihminen tarpeineen kohdataan yksilönä.

• Pienissä ryhmissä/ yksiköissä toimivat ihmiset kokevat olevansa 
turvassa, huomioituina ja tasavertaisina

• Esteettömyys-asenne: yhdenvertaisen ja sosiaalisen integraation 
tietoinen suunnittelu ja toteuttaminen



TIEDOTUS JA OHJAUS – Varmista kattavuus ja saavutettavuus



TIEDOTUS JA OHJAUS: Hyviä käytänteitä
• Varmista, että kaikki ovat tietoisia kansainvälisen toiminnan tavoitteista, 

muodoista ja mahdollisuuksista.

• Opiskelijat saavat tietoa mahdollisuuksista mahdollisimman läheltä omalta 
osastoltaan. 

• Kannusta kaikkia osallistumaan, eikä vain niitä opiskelijoita, joilla on kiitettäviä 
arviointeja

• Kv-tutoreilla on tärkeä merkitys oikean ja oikea-aikaisen tiedon antamisessa

• Tuota kv-materiaali monikanavaisesti ja saavutettavasti, jotta se on kaikkien 
opiskelijoiden saatavilla. 

• Voimavarojen yhdistäminen ulkomaan työpaikoilla siten, että yksi opettaja on 
ohjannut kahden oppilaitoksen opiskelijoita

• Erityisen tuen opiskelijoille ja muita vähemmän mahdollisuuksia omaaville 
opiskelijoille järjestetään henkilökohtaista valmennusta ennen liikkuvuusjaksoa.



ERILAISET TUKITOIMET – Tue eri tavoin



ERILAISET TUKITOIMET: Hyviä käytänteitä 1/4

• "Kotikansainvälistyminen" käsittää opintojen lisäksi vapaa-ajan toimintoja, 
vapaaehtoistyötä ja KV-tutorointia.

• Innostaminen ja tuen antaminen prosessin aikana.

• Omia räätälöityjä jaksoja opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea.
• Tarvittaessa opettaja tai tukihenkilö on ainakin osan aikaa mukana.
• Ryhmäliikkuvuuksien mahdollistaminen opiskelijoille, mikäli valmiuksia ei 

ole lähteä yksin
• Lisätukea tarvitsevat opiskelijat voivat osallistua 
• lyhytkestoisemmalle liikkuvuusjaksolle ja/ tai 
• Ryhmävaihtoon niin, että mukana on tukihenkilö koko jakson ajan.



ERILAISET TUKITOIMET: Hyviä käytänteitä 2/4
• Opiskelijoiden kansainvälistymispyrkimyksien toteutumista tuetaan 

monipuolisesti;  kv-tiimi, opinto-ohjauspalveluiden kv-asiantuntijat sekä 
opiskelijahuoltopalvelut (kuraattori, psykologi, terveydenhoitajat).

• Valittavan opiskelijan ei tarvitse olla huippuoppilas, vaan riittää, että opinnot 
etenevät ja motivaatio on kohdallaan

TALOUDELLINEN LISÄTUKI VAHVISTAMAAN OSALLISUUTTA:
• Vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville opiskelijoille voidaan myöntää 

harkinnanvaraisesti korotettua ruokarahaa. 

• Vähävaraisille haettava lisätuki edistää myös mahdollisuuksien 
yhdenvertaisuutta.

• Mikäli apuraha ei ole riittävä, niin oppilaitos kattaa omarahoituksella 
ylimenevät kustannukset.



ERILAISET TUKITOIMET: Hyviä käytänteitä 3/4

TUKITOIMIEN LAAJENTAMINEN KOSKEMAAN ERILAISIA RYHMIÄ:

• Poistetaan mahdollinen vaatimus täysi-ikäisyydestä

• KA2-hankkeet suunnitellaan siten, että jaksoille mukaan lähtee aina opettaja, 
jolloin myös alaikäiset opiskelijat voivat suorittaa KV-jakson ulkomailla

• Aktivoidaan aloja, joilla kv-liikkuvuus ei ole ollut vilkasta

• Mahdollistetaan lyhemmät jaksot perheellisille opiskelijoille, joilla ei ole 
mahdollisuuksia lähteä pidemmille jaksoille.

• Tulemme jatkamaan jo aiemmin toteutettuja, tarkkaan suunniteltuja 
vaihtojaksoja Valma-opiskelijoille.



ERILAISET TUKITOIMET: Hyviä käytänteitä 4/4

TUKITOIMET HENKILÖSTÖN OSALLISTAMISEN VAHVISTAMISEKSI: 

• Henkilöstölle järjestettävän kieli- ja kulttuurivalmennuksen sekä yksilöllisen 
ohjauksen avulla madalletaan henkilöstön kynnystä osallistua 
liikkuvuusjaksoille.

• Henkilöstölle mahdollisuus osallistua kokeneemman kollegan kanssa

• Lisäksi englanninkielen kanssa kipuilevia henkilökunnan jäseniä on tuettu 
jakson järjestelyissä enemmän ja heidän jaksoja on myös järjestetty 
pienryhmissä. 



STRATEGIA



STRATEGIA: Hyviä käytänteitä

• Kotikansainvälisyystoiminnan tehostaminen ja johdonmukaistaminen. Näin 
opiskelijat pääsevät hyötymään partneriverkostosta sekä oppimaan ja 
sisällyttämään tutkintoihinsa kansainvälisyystaitoja myös kotimaassa.

• Ennen liikkuvuusjaksolle hyväksymistä kaikki hakijat haastatellaan, jotta saadaan 
alustava käsitys siitä, kuinka paljon yksilöllistä tukea hakija mahdollisesti 
tarvitsee. 

• Strateginen tavoite on lisätä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausta 
huomattavasti. Tähän sisältyy myös kansainvälisistä mahdollisuuksista 
tiedottaminen ja sitä kautta osallistuttaminen toimintaan.

• Luotettavat ja vastuulliset yhteistyökumppanit ulkomailla.



• Tutustu Euroopan komission osallisuus- ja 
yhdenvertaisuusstrategiaan: Implementation guidelines -
Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and 
Diversity Strategy | Erasmus+ (europa.eu)

• Lisää Erasmus+ ohjelman osallisuuspainopisteestä 
verkkosivuillamme:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/osallisuus-ja-moninaisuus

• Katso Erasmus+ Launch -tilaisuuden osallisuusosio: 

• https://www.youtube.com/watch?v=gFLa5ZIeuCA

Osallisuus – yksi Erasmus+ -ohjelman 
painopisteistä

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/osallisuus-ja-moninaisuus
https://www.youtube.com/watch?v=gFLa5ZIeuCA

