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Joitain kansainvälisyyteen liittyviä muutosvirtoja…

2

Korona-ajan pidemmän 
ajan vaikutukset?

Erasmus+ kasvaa merkittävästi 
tulevina vuosina

Liikkuvuuden 
akkreditointi: 

hankkeista 
pysyvämpään 

liikkuvuusyhteistyöhön

Virtuaalinen kansainvälinen 
yhteistyö on kasvattanut 

rooliaan

Tutkinnon perusteissa 
vahvistunut 

kansainvälisyysulottuvuus

Tietoisuus 
kotikansainvälisyyden 
mahdollisuuksista on 

lisääntynyt

Laaja kieliosaaminen ja 
-tietoisuus uhattuna?

Rahoitusta sekä 
pienemmille, että 

isommille 
yhteistyöhankkeille

Vahvistuva globaali 
ulottuvuus Erasmus+ 

ohjelmassa

Kestävän ekologisen ja 
sosiaalisen kehityksen 

kysymykset

Eri rahoitusohjelmissa 
yhä vahvempi 

sisällöllinen painotus



Yhteiseurooppalaisia politiikkavisioita ja tavoitteita, 
joiden toimeenpanoa Erasmus+ -ohjelma tukee…
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Neuvoston suositus kestävää 
kilpailukykyä, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja 

selviytymiskykyä tukevasta 
ammatillisesta koulutuksesta 

European Education 
Area European Skills Agenda Digital Education

Action Plan 

Osnabrück Declaration

….ja Erasmus+ -ohjelman  tavoitteet nousevat näistä  



Erasmus+ -ohjelman tavoitteet ja painopisteet

Ohjelman erityistavoitteet koulutuksen 
alalla: 

• Edistää yksilöiden ja ryhmien liikkuvuutta 
osana oppimista 

• Edistää 
• yhteistyötä 
• laatua
• osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta
• huippuosaamista 
• luovuutta ja innovaatioita
koulutusalan organisaatioissa ja 
politiikassa
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Osallisuus

Vihreys

Digitaalisuus

Eurooppalaiset arvot 
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Mitä uutta hakukierroksella 2022

• KA2 kumppanuushankkeisiin (OPH:sta haettavat) uusi rahoitusmalli: 
kertakorvaus (lump sum)

• Uudet keskitetysti (komissiosta) haettavat KA2 hankkeet:

• Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet (Forward looking projects) 

• Kapasiteetinvahvistamishankkeet ammatilliselle koulutukselle (Capacity
building) 

• Jean Monnet –toiminto Opi EU:sta
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Tukikelpoiset maat

Osallistuminen mahdollista vain tietyissä 
hanketyypeissä:

• Ohjelmaan assosioitumattomat 
kolmannet maat eli maailman muut 
maat 

• Jaettu 14 alueeseen (ohjelmaopas s.33) 

• Esim. alue 14; Sveitsi, UK

• Tarkasta aina toimintokohtaiset  
osallistumiskriteerit ja alueet 
ohjelmaoppaasta

Osallistuminen mahdollista kaikissa 
hanketyypeissä:

• EU:n jäsenmaat

• Islanti

• Liechtenstein

• Norja

• Turkki

• Pohjois-Makedonia

• Serbia

(Euroopan unionin jäsenmaat sekä 
ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat)



Avaintoimi 1 –

Oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus
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KA121 liikkuvuus
akkreditoiduille

Akkreditoitu organisaatio

Akkreditoitu konsortion
koordinaattori

KA122 Lyhytkestoiset hankkeet ei-
akkreditoiduille

Osallistuminen ilman
hakemusta

Konsortion jäsenenä

Vastaanottavana
organisaationa toimiminen

Alustava budjetti FI 
8,3 - 8,8 miljoonaa 

euroa

Haku DL 
23.2.

Erasmus+ 

Kansallinen

toimisto

(OPH)

(Seuraava 
akkreditointihaku on 

19.10.2022)



Ulkomaanjaksot eri kohderyhmille 

Henkilöstön liikkuvuusjaksot

• Job-shadowing 2-60 pv 

• Opetusjaksot 2-365 pv 

• Kurssit ja koulutukset 2-30 pv 

Opiskelijoiden liikkuvuusjaksot 

• Lyhytkestoinen liikkuvuus 10-89 pv 

• ErasmusPro liikkuvuus 90-365 pv

• Osallistuminen ammattitaitokilpailuihin 1-10 pv 

(+ tukihenkilö)
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Muu tuettu toiminta

• Kutsutut asiantuntijat 2-60 pv

• Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden 

vastaanottaminen 10-365 pv

• Valmistelevat vierailut

Monimuotoliikkuvuus = 
virtuaalinen kv-jakso ennen 

ulkomaanjaksoa tai sen jälkeen 
osana kokonaisuutta



KA1 liikkuvuudessa

Ohjelmakaudella 2021-2027 Erasmuksen 
globaali ulottuvuus myös ammatillisen 
koulutuksen liikkuvuudessa.

Henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuudessa 
globaali liikkuvuus 

➢ Mahdollista akkreditoiduille
➢ Max 20% budjetista
➢ Viisumikulut mukaan 

poikkeuksellisiin kuluihin 
hakukierroksen 2022 KA-121 
hankkeissa

Muuta huomattavaa avustuksissa:
❑ 500 euron organisointituki ErasmusPro

pitkille jaksoille
❑ vähäpäästöiseen matkustamiseen korotettu 

matkatuki
❑ osallisuustukea sekä organisaatiolle että 

osallistujalle, mahdollisuus hakea lisää 
osallisuustukea myös hankkeen aikana

❑ opiskelijoiden yksilötuen summia on 
korotettu 2021 ja 2022
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Avaintoimi 2 –

Organisaatioiden ja instituutioiden 

välinen yhteistyö / Yhteistyöhankkeet
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KA210 Pienimuotoiset
kumppanuushankkeet

(Small-Scale Partnerships)

KA220 Kumppanuushankkeet
(Cooperation Partnerships)

Erasmus+ 

Kansallinen

toimisto

(OPH)

Haku DL 
23.3.

2. haku 
DL 4.10.

Ei toista 
hakua

Alustava budjetti FI 
1,6 – 2,1 miljoonaa 

euroa



KA210 Pienimuotoiset
kumppanuushankkeet

• Hankkeen kesto: 6 - 24kk

• Vähintään 2 kumppania 2 ohjelmamaasta

• ei ohjelmamaiden ulkopuolelta

• Budjetti – kertakorvaus (lump sum) 30 000 / 60 
000 euroa

• Pienet toimijat, uudet toimijat, ensikertalaiset

KA220 Kumppanuushankkeet

• Hankkeen kesto: 12 - 36kk

• Vähintään 3 kumppania 3 ohjelmamaasta

• mahdolliset ohjelmamaiden ulkopuoliset
kumppanit

• liitännäispartnerit (associated partners) 

• Budjetti – kertakorvaus (lump sum) 120 000 / 
250 000 / 400 000 euroa 
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Koordinoiva organisaatio jättää hakemuksen oman maansa kansalliseen toimistoon koko partneriryhmän 
puolesta.

Kertakorvaus: Budjetin summa sen mukaan, mitä toimintaa hankkeessa aiotaan toteuttaa ja mitä tuloksia 
aiotaan saavuttaa.
Hanke-ehdotuksissa on kuvattava toiminnot, joita hakijat sitoutuvat toteuttamaan pyydetyllä 
kertakorvauksella, ja niiden on täytettävä taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteet.



Ammatillisen koulutuksen
kumppanuushankkeiden
painopisteitä ja teemoja:

• Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja työelämän 
tarpeet

• Joustavuuden lisääminen ammatilliseen koulutukseen

• Ammatillisen koulutuksen innovaatioiden edistäminen

• Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuden 
lisääminen

• Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen 
parantaminen

• Kansainvälisyysstrategioiden luominen ja 
toteuttaminen

Horisontaaliset teemat:

• Osallisuus ja moninaisuus

• Ympäristö ja ilmaston-
muutoksen vastaaminen 

• Digitaalisuus

• Yhteiset arvot, aktiivinen 
kansalaisuus ja 
osallistuminen



Kumppanuushanke toiminnan 
kehittämisessä

Hankkeet mahdollistavat (ammatillisen) koulutuksen kehittämisen yhteistyössä 
kansainvälisten partnereiden kanssa.

Hankkeiden avulla voi esim.

• kehittää oman organisaation toimintaa toisilta partneriorganisaatioilta oppimalla ja 
yhteiskehittämällä.

• siirtää ja muokata muissa maissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä omaan organisaatioon. 

• lisätä hankkeeseen osallistuvien henkilöiden (henkilökunnan/opiskelijoiden) 
valmiuksia, osaamista ja asiantuntemusta.

• kehittää ja toteuttaa organisaation kansainvälisyysstrategiaa.

• edistää laadukkaan liikkuvuustoiminnan tukipalveluiden kehittämistä.
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Avaintoimi 2 – Organisaatioiden ja instituutioiden välinen 

yhteistyö
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Innovaatio-
kumppanuudet

Ammatillisen koulutuksen
huippuyksiköt

(Centres of Vocational Excellence)

Innovaatioyhteenliittymät
(Alliances for Innovation)

Komissio / 

Education 

and Culture 

Executive 

Agency 

(EACEA)

Huippuosaamiseen
tähtäävät kumppanuudet

Tulevaisuuteen suuntautuvat
hankkeet

(Forward-looking projects)

Erasmus+ Teacher Academies

Kapasiteetinvahvistamishankkeet
ammatillisen koulutuksen alalla

(Capacity building) 

UUSI

Kapasiteetinvahvistamis-
hankkeet

UUSI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt 
(Centres of Vocational Excellence, CoVE)

• Huippuyksiköt kokoavat yhteen alueellisia 
kumppaneita kuten ammatillisen koulutuksen 
toimijoita, korkeakouluja, yrityksiä, 
elinkeinoelämän järjestöjä, viranomaisia yms.

• Tavoitteena tarjota korkealaatuisia 
ammatillisia taitoja, tukea yrittäjyyttä, 
innovaatioiden leviämistä ja toimia yritysten 
(erityisesti pk-yritysten) tieto- ja 
innovaatiokeskittyminä samalla kun ne 
tekevät yhteistyötä muiden maiden 
huippuyksiköiden kanssa yhteistyöalustojen 
kautta (Platforms of CoVE)

• Hakudeadline 7.9.2022

• Vähintään 8 partneria, 4 maata 

• Kustakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan 
assosioituneesta kolmannesta maasta on oltava 
a) vähintään yksi yritys tai toimialaa/sektoria 
edustava organisaatio ja b) vähintään yksi 
ammatillisen koulutuksen järjestäjä (toisella 
ja/tai kolmannella asteella)

• Hankkeiden kesto 4 vuotta 

• Avustus 4 M €/hanke (tuen osuus enintään 80% 
kustannuksista), Kokonaisbudjetti 48 M€
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Erasmus Teacher Academies

• Tavoitteena kehittää opettajakoulutusta ja sen eurooppalaista ulottuvuutta

• Liikkuvuuden kehittäminen ja yhteistyön lisääminen opettajakoulutuksen 
instituutioiden välillä

• Kelpoisten osallistujaorganisaatioiden listaus hakuoppaassa (laaja)

• Vähintään 3 partneria, 3 maata sekä vähintään yksi harjoituskoulu

• Kesto 3 vuotta 

• Maksimiavustus 1,5 milj. euroa

• Hakudeadline 7.9.2022
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Innovaatioyhteenliittymät (Alliances for Innovations)
• Innovaatioyhteenliittymät parantavat Euroopan innovointikykyä yhteistyöllä ja 

tiedonkululla korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä laajemman 
sosioekonomisen toimintaympäristön (myös tutkimuksen) keskuudessa.

• Tavoitteena
• Tehostaa uusien taitojen tarjontaa ja puuttua kohtaanto-ongelmaan kehittämällä 

opetussuunnitelmia korkeakoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa
• Vahvistaa aloitteellisuutta ja yrittäjähenkisyyttä

• Keskittyvät erityisesti digitaitoihin, vihreään osaamiseen ja kestävän kehityksen 
edellyttämiin ammattitaitotarpeisiin

• Hakudeadline 15.9.2022



Innovaatioyhteenliittymät - kaksi hanketyyppiä

1) Oppilaitosten ja yritysten väliset 
yhteenliittymät

• Koulutuksen (korkeakoulutus ja ammatillinen) ja 
yritysten välinen yhteistyö

• Yhteistyötä innovoinnin, uusien taitojen, 
aloitteellisuuden ja yrittäjähenkisyyden 
edistämiseksi

• Voivat kohdentua yhteen tai useampaan alaan

• Mukana oltava vähintään 1 korkeakoulutuksen ja 
1 ammatillisen koulutuksen organisaatio.

• Vähintään 4 maata, 8 partneria (vähintään 3 
työelämäpartneria ja vähintään 3 
koulutusorganisaatiota)

• Kesto 2 tai 3 vuotta, avustus 1M tai 1,5M euroa

2) Alakohtaisen osaamisyhteistyön 
yhteenliittymät

• Strateginen osaamisen kehittäminen ja 
osaamisvajeiden vähentäminen tietyillä aloilla

• 14 alaa (Euroopan uusi teollisuusstrategia), 
rahoitetaan yksi hanke/ala

• Mukana oltava vähintään 1 korkeakoulutuksen ja 1 
ammatillisen koulutuksen organisaatio.

• Vähintään 8 maata, 12 partneria (vähintään 5 
työelämäpartneria ja vähintään 5 
koulutusorganisaatiota)

• Kesto 4 vuotta, avustus 4 M euroa
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Tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet
• Tavoitteena tunnistaa, kehittää testata ja/tai 

arvioida innovatiivisia (poliittisia) 
lähestymistapoja vastata yhä 
monimuotoisempiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin

• Alakohtaisten tai monialaisten toimintojen 
kokonaisuus, jolla joko edistetään innovointi 
tai varmistetaan innovaatioiden siirtäminen

• Vähintään 3 maata, 3 kumppania

• Hakudeadline 15.3.2022

Esimerkkejä toiminnasta;

• Laajamittainen tutkimus- ja kartoitustoiminta

• Ohjelmamaiden väliset 
kapasiteetinvahvistamistoiminnot

• Pilottitoiminnot innovatiivisten ratkaisujen 
testaamiseksi

• Laajamittaiset alakohtaiset tai monialaiset 
maiden väliset tapahtumat tai 
verkostoitumistoiminnot

• Tulosten levittäminen hyödyntämistä varten

• Ajatushautomot, innovatiivisten ideoiden 
tutkimus ja kokeilu

19



Tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet

Kategoria 1: Monialaiset painopisteet (voi 
käsittää yksittäisen koulutusalan tai useita 
koulutusaloja yhdessä) 

1. Laadukkaan ja osallistavan digitaalisen 
koulutuksen tukeminen digitaalisen 
koulutussuunnitelman mukaisesti 

2. Koulutusjärjestelmien tukeminen vihreään 
siirtymän mukautumiseksi 

Kesto 1-2 vuotta

Avustus max. 800 000 euroa

Kategoria 2: Ammatillinen koulutus / painopisteet

3.   Osaamissopimuksen tukeminen (Pact for Skills)

4.   Ammatillisen koulutuksen soveltavan    
tutkimuksen rakenteet ja mekanismit

5.   Vihreät taidot ammatillisessa koulutuksessa

Mukana oltava sekä työnantajia että 
koulutusorganisaatioita

Tavoitteena 7 hanketta per painopiste

Kesto 1 vuosi

Avustus max. 700 000 euroa 
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Kapasiteetinvahvistamishankkeet ammatillisen 
koulutuksen alalla

• Hankkeiden toiminnan on keskityttävä 
ammatillisen koulutuksen alalla toimivien 
organisaatioiden kapasiteetin kehittämiseen 
ja vahvistamiseen pääasiassa toiminnon piiriin 
kuuluvissa ohjelmaan assosioitumattomissa 
kolmansissa maissa.

• Vähintään 3 maata, 4 organisaatiota (joista 
vähintään 2 kahdesta eri ohjelmamaasta, sekä 
vähintään 2 yhdestä kolmannesta maasta)

• Avustus 100 000 – 400 000 euroa

• Kesto 1, 2 tai 3 vuotta

• Hakudeadline 31.3.2022

Esim. verkostojen kehittämistä; hyvien käytäntöjen 
vaihtoa; välineiden, ohjelmien ja materiaalien 
luomista oppilaitoksien valmiuksien kehittämiseksi; 
kehitetään työelämäyhteistyötä kohdemaassa; 
kehitetään ja siirretään pedagogisia malleja ja 
materiaaleja; kehitetään ja toteutetaan 
kansainvälisiä (virtuaalisia) vaihtotoimintoja 
ensisijaisesti henkilöstölle; oppijoiden ja 
henkilöstön liikkuvuusjaksojen oltava vahvasti  
perusteltuja
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Kapasiteetinvahvistamishankkeet ammatillisen 
koulutuksen alalla

Eligible ”third countries” (ks. maaluettelo 
ohjelmaoppaasta ko. alueen kohdalta) :

• Western Balkans (Region 1)

• Neighbourhood East (Region 2) (paitsi Valko-
Venäjä)

• South-Mediterranean countries (Region 3)

• Russian Federation (Region 4)

• Sub-Saharan Africa (Region 9) 

• Latin America (Region 10)

• Caribbean (Region 11)

• Maantieteelliset tavoitteet:

• Amerikka ja Karibian alue: etusijalla 
alueelliset hankkeet tai alhaisen 
/keskitulon maat

• Saharan eteläpuolinen Afrikka: etusijalla 
vähiten kehittyneet maat, muuttoliikkeen 
kannalta ensisijaiset maat

• Länsi-Balkan: etusijalla oppijoiden 
liikkuvuus

22



Kapasiteetinvahvistamishankkeet ammatilliselle 
koulutukselle - infotilaisuudet

Komissio järjestää toiminnosta infowebinaarin ke 8.12.2021 klo 14-17 (CET).

Lisätietoa ja linkki infowebinaariin: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-session-8-december-2021-new-action-capacity-building-
field-vocational-education-and_en

Opetushallitus järjestää korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
kapasiteetinvahvistamishankkeiden hakuwebinaarin tammikuussa alustavasti to 
20.1.2022 klo 13-15. 

Ajankohdan vahvistus ja teams-kutsu lähetetään vielä erikseen. 
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https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-8-december-2021-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and_en


Avaintoimi 3 – Tuki politiikan kehittämiseen ja 

yhteistyöhön
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Jean Monnet
Opettajien koulutukset 

(Jean Monnet Teacher training)

Jean Monnet 
Opi EU:sta -toiminto

(Jean Monnet Learning EU initiatives)

Komissio / 

Education and 

Culture 

Executive 

Agency 

(EACEA)

Jean Monnet 
Verkostot

(Jean Monnet Networks)



Opettajien koulutukset
• Tavoitteena vahvistaa opettajien EU-tietoutta 

osaksi opetusta
• Hakijana yksittäinen opettajankoulutuksen 

instituutio
• Tarkemmat kriteerit hakuoppaasta
• Kesto 3 vuotta
• Maksimiavustus 300 000 euroa
• Hakudeadline 1.3.2022

Verkostot
• Tavoitteena vaihtaa hyviä käytäntöjä ja 

osaamista EU-asioiden opetuksessa 
• Hakijana koulu / amm. oppilaitos koko 

verkoston puolesta
• Vähintään 6 oppilaitosta, 3 maata
• Tarkemmat kriteerit hakuoppaasta 
• Kesto 3 vuotta
• maksimiavustus 300 000 euroa
• Hakudeadline 1.3.2022
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Opi EU:sta (uusi)
• Tavoitteena edistää EU:ta koskevien 

näkökulmien sisällyttämistä oppilaitosten 
koulutuskulttuuriin, edistää aktiivista 
kansalaisuutta 

• Hakijana yksittäinen ammatillinen oppilaitos
• Kesto 3 vuotta (väh. 40 opetustuntia / vuosi)
• Maksimiavustus 30 000 euroa
• Hakudeadline 1.3.2022



Tutustu Erasmus+ 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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