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Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Liikkuvuushankkeiden
aloituskoulutus 2020

1

Kansainvälisyys syksyllä 2020
•

Kumppanimaiden tilanteet vaihtelevat

•

Oppilaitosten linjaukset voivat vaihdella

•

Alueellisesti voi olla eroavaisuutta eri sektoreiden kv-toiminnassa
(korkeakoulut)

•

Kotikansainvälisyyden eri tavat nousevat esille vahvasti

•

Miten kv-toiminnan kenttä muuttuu jos/kun koronatilanne laantuu mutta
toimintaympäristöön on tullut muutoksia?

•

Strateginen kansainvälisyystyö
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Kysely

Opetushallitus
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Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien koronaohjeet käynnissä oleville
hankkeille
Liikkuvuushankkeille ei ole tullut uusia ohjeistuksia 30.6.2020 jälkeen
(30.6. ohjeistus virtuaaliliikkuvuuksista, tiedotettu hankekoordinaattoreille myös
sähköpostitse 14.7.)
Olemassa olevat ohjeet on nyt koottu teemoittain sivulle
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukotohjelmien-koronaohjeet-kaynnissa-oleville
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Koronan vaikutuksia liikkuvuuteen
COVID-19 -tilanne vaihtelee maittain ja toimijoittain.
Suositamme seuraamaan viranomaisohjeita ja olemaan yhteydessä
yhteistyökumppaneihin.
Hallinnollisesti ohjelmien näkökulmasta ei ole esteitä käynnistää fyysisiä
ulkomaanjaksoja, jos liikkuvuusjakson toteuttaminen on lähettävälle ja
vastaanottavalle organisaatiolle mahdollista ja epidemiatilanne sen sallii.
Tärkeää on huolehtia toimintaan liittyvistä vakuutuksista ja varmistaa niiden
kattavuus.
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Ulkomaanjaksojen aloittaminen virtuaalisesti
koronan vuoksi
Ulkomaanjaksoja voidaan aloittaa virtuaalisesti, jos fyysisen ulkomaanjakson
aloittaminen kohdemaassa ei poikkeusolojen vuoksi ole vielä mahdollista.
Samalla tulee kuitenkin suunnitella vähintään minimipituinen fyysisen
ulkomaanjakson osuus, joka toteutetaan kohdemaassa myöhemmin.
Virtuaalisen ja fyysisen ulkomaanjakson välissä voi olla aikaa, kunhan fyysinen
jakso päättyy hankkeen sopimusaikana.
Virtuaalisen jakson aikana osallistujalle ei makseta Erasmus+ apurahaa, mutta
virtuaalisen jakson alettua oppilaitos on oikeutettu normaaliin liikkuvuuden
organisointitukeen.
Kun fyysinen ulkomaanjakso alkaa, osallistuja saa normaalin Erasmus+
apurahan.
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Sekä virtuaalinen että fyysinen jakso otetaan huomioon opitun tunnistamisessa
ja tunnustamisessa.
Molemmat jaksot tulee todentaa Erasmus-ohjelman edellyttämin dokumentein.
Jos suunniteltua fyysistä jaksoa ei muuttuneesta koronatilanteesta johtuen
pystytäkään toteuttamaan, voidaan se perua tai korvata virtuaalisen jakson
pidennyksellä. Tällöin tilanne ja syntyneet kulut käsitellään force majeure tapauksena.
Virtuaalivaihdoissa tarvittavien laitteistojen tai palveluiden hankintaan tai
vuokraukseen liittyviä kuluja voidaan perustelluista syistä hyväksyä
poikkeuksellisten kulujen kategoriassa, vaikka niitä ei olisi budjetoitu
hankkeelle.
 Sopimuksen liite IIIa:ssa on virtuaalisen liikkuvuuden rahoitusehdot – mikäli
tulee kysyttävää, ota yhteys hankkeenne yhteyshenkilöön OPH:ssa
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Tulossa selvitys virtuaalisesta kv-toiminnasta
toisella asteella
•

OPH:n suorittama kyselytutkimus tulossa syksyllä 2020

•

Tavoitteena on selvittää, millaisia keinoja kansainvälisten toiminnan
ylläpitämiseksi virtuaalisesti on käytetty/käytetään sekä lukioissa että
ammatillisissa oppilaitoksissa

•

Kysely lähetetään lähiviikkoina kaikkiin Suomen toisen asteen oppilaitoksiin
(ammatillisissa oppilaitoksissa kv-koordinaattoreille), lisäksi tehdään
pienempi määrä syventäviä haastatteluita

•

Tuloksia odotettavissa marras-joulukuussa
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European Skills Agenda
•

Euroopan elpymistä tukevan osaamisohjelma julkaistu 1.7.2020

•

Tavoitteena edistää kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta
ja mukautumisvalmiuksia.

•

Ohjelmassa asetetaan kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet osaamisen
parantamiselle ja uudelleenkoulutukselle. Tavoitteet on määrä saavuttaa
seuraavien viiden vuoden sisällä.

•

12 toimenpidekokonaisuutta jotka keskittyvät työllistävään osaamiseen; niillä
luodaan kumppanuuksia EU-maiden, yritysten ja työmarkkinaosapuolten
välille muutoksen aikaansaamiseksi, luodaan mahdollisuuksia elinikäiseen
oppimiseen ja käytetään EU:n budjettia vipuvartena julkisten ja yksityisten
osaamiseen suuntautuvien investointien aikaansaamiseksi.
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•
•

•

•

A call to join forces in a collective action:
• Action 1: A Pact for Skills
Actions to ensure that people have the right skills for jobs:
• Action 2: Strengthening skills intelligence
• Action 3: EU support for strategic national upskilling action
• Action 4: Proposal for a Council Recommendation on vocational education and
training (VET)
• Action 5: Rolling out the European Universities Initiative and upskilling scientists
• Action 6: Skills to support the twin transitions
• Action 7: Increasing STEM graduates and fostering entrepreneurial and transversal
skills
• Action 8: Skills for life
Tools and initiatives to support people in their lifelong learning pathways:
• Action 9: Initiative on individual learning accounts
• Action 10: A European approach to micro-credentials
• Action 11: New Europass platform
A framework to unlock investments in skills:
• Action 12: Improving the enabling framework to unlock Member States’ and private
investments in skills
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Uudistettu Europass-alusta 1.7.2020->
Europassin uudet toiminnot pähkinänkuoressa
 Kirjastoon käyttäjä voi tallentaa ansioluettelonsa, saatekirjeensä,
todistuksia ja muita dokumentteja. Kaikki tallentaminen on turvallista ja EU:n
tietoturvasäädäntöjen mukaista. Tiedostoja on helppo jakaa ja ladata
muuhun käyttöön Kirjaston kautta.
 Hakutoiminnolla käyttäjä voi etsiä työpaikkoja ja kursseja koko Euroopan
alueelta. Europassin älykäs ehdotustyökalu tarjoaa työpaikka- ja
kurssiehdotuksia profiiliin lisättyjen tietojen perusteella.
 Profiilin avulla käyttäjä voi luoda kokonaisvaltaisen kuvan osaamisestaan ja
kiinnostuksen kohteistaan. Profiilin tietoja voi helposti hyödyntää esimerkiksi
ansioluetteloiden luomisessa, sen voi jakaa tai valita osia jaettavaksi
esimerkiksi työpaikkaa haettaessa. Kiinnostuksen kohteiden lisääminen
edistää Europassin ehdotustyökalun toimintaa.
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Uusi Europassi 1.7.2020->
CV-pohjat, tutkintotodistuksen liitteet ja CV-pohjat ovat edelleen käytettävissä
Tutkintotodistuksen liitteet löytyvät tutkintojen tiedoista ePerusteissa (1.1.2018
voimaan tulleet tutkinnot)
Liikkuvuustodistusten muoto ei ole muuttunut vielä tässä uudistuksessa
Liikkuvuustodistusten myöntäminen on helpottunut: Liikkuvuustodistukset ovat
nyt löydettävissä Europassi-portaalista ilman salasanaa. Ohjeet
liikkuvuustodistuksen täyttämiseen löytyvät edelleen Opetushallituksen
verkkosivuilta
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Tietoiskuja uudesta Europassista
Kolme samansisältöistä tietoiskua uudesta Europassista. Tilaisuudet järjestetään
Teams-kokouksina ja mukaan voi ilmoittautua 21.9. mennessä.
Tietoiskuissa esitellään uuden Europassin tärkeimmät palvelut. Tilaisuuksissa voi
myös esittää kysymyksiä Europassista.
22.9. klo 10 – 10.30
24.9. klo 16 – 16.30
30.9. klo 12 – 12.30
Ilmoittautuminen:
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/ilmoittaudu-europassi-infoon
15/09/2020 Opetushallitus
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Kansainvälistä vertailutietoa ammatillisesta
koulutuksesta

https://minedu.fi/-/oecd-vertailusuomessa-ammatillinen-koulutushoukuttelee-kaikenikaisia?languageId=en_US
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Ylimääräinen Erasmus+ KA2 strategisten
kumppanuushankkeiden hakukierros
Komissio järjestää syksyllä ylimääräisen hakukierroksen osana koronakriisistä
toipumista tukevia toimenpiteitä. Hakukierroksen lisärahoitus myönnetään
Erasmus+ KA2 strategisille kumppanuushankkeille
Hakukierroksella rahoitetaan yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen
koulutuksen ja korkeakoulutuksen strategisia kumppanuushankkeita, jotka
kohdentuvat painopisteeseen: Digiajan innovatiiviset käytännöt
Haku on auki ja päättyy 29.10.2020
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-ammatilliselle-koulutuksellehakuinfo-ka2-hausta-digiajan-innovatiiviset
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Ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden
akkreditointihaku
Erasmus+ akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen
kansainvälisen liikkuvuuden uudella ohjelmakaudella 2021-2027
Akkreditointi on osoitus organisaation sitoutumisesta Erasmus-ohjelman
laatustandardeihin ja mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen Erasmus
rahoituksen ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen
Haku on auki ja päättyy 29.10.2020
Kyselytunti 1.10. klo 13-14
Neuvonta sähköpostitse ja puhelimitse: Sari Huttunen @oph.fi p. 0295 338 563
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-akkreditointi-ammatillisellekoulutukselle
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Erasmus+ uuden ohjelmakauden valmistelu
Poliittinen taso
• Ohjelma-asetuksen sisältö
saatiin pitkälti sovittua
Suomen pj-kaudella 2019
• Saksan tavoite saada sopimus
lopuista asioista viimeistään
marraskuussa
• Muodolliset päätökset marrasjoulukuu, jonka jälkeen mm.
nimetään kansalliset toimistot

Käytännön valmistelut
käynnissä rinnalla
• Tavoitteena että ohjelma
alkaa 1.1.2021; hakijan
oppaat, hakulomakkeet ja
IT-järjestelmät ovat
valmisteilla
• 2021 hakukierrokset
viivästyvät ainakin
kuukaudella.
• Osa uusista toiminnoista
alkaa vasta 2022: esim.
urheilun liikkuvuus ja
globaalit toiminnot.
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Budjetti vielä auki
• EU huippukokous kesällä 2020 leikkasi 20% komission
alkuperäisistä budjettiesityksistä
•

30 mrd €  24 mrd € (inflaation huomioivat ns. ”käyvät
hinnat”)

•

Käytännössä voisi tarkoittaa noin 4 - 5% lisäystä vuosittain
vuoden 2020 tasoon (vuosi 2021 koronasta johtuen pienempi)

•

Budjetti edellyttää yhä hyväksyntää Euroopan parlamentilta,
joka haluaa korotusta
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Uusia toimintoja mm.
Eurooppalaiset
korkeakouluverkostot
–
korkeakouluyhteistyön
syventäminen

Ammatillisen
huippuosaamisen
keskukset

Ammatillisessa
koulutuksessa
mahdollisuus
globaaliin
yhteistyöhön

DiscoverEU: yli 18vuotiaiden
oppimismatkat
Euroopassa

Peruskoulujen ja
lukioissa oppilaiden
yksilö- ja
ryhmäliikkuvuus

Eurooppalainen
opettajakoulutuksen
verkosto ”Teacher
Academy”

Urheiluvalmentajien
liikkuvuus
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Erasmus+ webinaareja syksyllä 2020
to 24.9.2020 klo 10-11
Henkilöstön kv-osaamisen strateginen kehittäminen Mm. Pinnet -verkosto Liisa
Timonen Karelia AMK, Mari Kontturi Ammattipisto Luovi
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-ammatilliselle-koulutuksellehenkiloston-kv-osaamisen-strateginen
 Ilmoittautuminen 18.9.2020 mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/EA6AB4BF
3CB25453
to 29.10.2020 klo 14-15
Digitaaliset ratkaisut ja virtuaalisuus osana kansainvälistymistyötä Mm. Oona
Haapakorpi Omnia, Jouni Hytönen HBC
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-ammatilliselle-koulutukselledigitaaliset-ratkaisut-ja-virtuaalisuus-osana
Lisäksi ennen webinaaria Learning Path -hankkeen webinaari “Exchanging European
experiences on online teaching & cooperation” (erillinen kutsu tulossa)
15/09/2020 Opetushallitus
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13.11.2020 klo 10-11
Kestävä kehitys ja Green Erasmus
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-ammatilliselle-koulutuksellekestava-kehitys-ja-green-erasmus
14.12.2020 klo 14-15
Globaali liikkuvuus ja globaali yhteistyö uudella Erasmus+ kaudella
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-ammatilliselle-koulutukselleglobaali-liikkuvuus-ja-yhteistyo

*****
Webinaarimuotoinen koulutus virtuaalisesta kv-yhteistyöstä valmisteilla lisätietoa ja ilmoittautuminen CAMI-listalla ja Twitterissä myöhemmin
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eTwinning tutustumiswebinaarit
1. Kurkkaus eTwinningLive-verkkoympäristöön to 6.10.: Aloittaminen
eTwinningissä klo 14.00-14.45
•

eTwinningLive on opettajien suljettu työympäristö

•

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/kurkkaus-etwinningliveverkkoymparistoon-etwinning

2. Kurkkaus TwinSpace-projektialustaan 8.10. klo 14.00-14.45
•

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/kurkkaus-twinspaceprojektialustaan-etwinning
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Webinaari ammatillisen huippuosaamisen
keskuksista (Centres of Vocational Excellence)
Ke 14.10. 2020
Klo 12.30-14.00 Suomen aikaa (11:30 - 13:00 CET)
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1148_en
Webinaarissa tutustutaan viiteen pilotoitavaan ammatillisen huippuosaamisen
keskukseen esitysten ja keskustelujen kautta erityisesti aluekehityksen
näkökulmasta:
This world café invites participants to provide input into the recently established
European platforms for Centres of Vocational Excellence (CoVEs). These platforms,
funded by Erasmus+, connect providers of high quality skills and competences for a
specific economic sector or societal challenge, embedded closely in regional innovation
ecosystems.
The world café will also help participants to consider how skills can be integrated into
their Smart Specialisation Strategies post 2020, for which the European Regional
Development Fund can provide funding.
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