
European Development
Plan



Mikä on European Development Plan?

• Kuvaa EDP:ssä organisaatiosi pitkän tähtäimen tavoitteet kansainvälisessä 
liikkuvuudessa 

• Tavoitteiden lähtökohtana tulee olla organisaation tarpeet ja toimintaympäristö

• Muista realistisuus: EDP:n ja tavoitteiden tulee olla linjassa organisaation kokoon 
ja aiempaan kokemukseen sekä kapasiteettiin toteuttaa liikkuvuuksia

• EDP:n pohjalta tulee kuvata haettavan projektin tavoitteet (objectives) ja ja
toivottu vaikuttavuus (impact)
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Keskeiset kysymykset

• What are the key needs and goals of your organisation in the area of European 
mobility and cooperation?

• Define the key areas of your organisation’s activities that you would like to 
improve and explain how (eg. plans to improve staff and management 
competences, development of key competences of staff and learners)

• Define the objectives of this specific project: which of the identified needs, 
goals and key areas for improvement do you plan to target through activities
described in this project proposal
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• Mitä kehittämistarpeita noussut esiin? Miten 

kartoitetaan?

➢Kansainvälistymisen tarpeet?

➢Laadun kehittäminen?

➢Onko kv-strategiaa? Mitä linjauksia se asettaa?

• Mitä opittu mahdollisista aiemmista hankkeista?

➢Liikkuvuuden toteuma vs. tavoite (lkm, €)

➢Laadullinen palaute ml. osallistujat, partnerit, verkostot, 

sidosryhmät, muut 

➢Mitä tehdään hyvin, mitä kannattaa jatkaa? Mistä 

luovutaan?

Taustaksi nykytilanteen kartoitus :
Mitä kansainvälistymisen tarpeita organisaatiolla on ? 



Mitä hankkeella tavoitellaan (objectives)?
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• Kuka määrittelee hankekohtaiset tavoitteet?
• Mitä muutoksia/parannuksia/kehittymistä hankkeella 

tavoitellaan?
• Onko johto sitoutunut kansainvälisyyteen ?
• Mitkä ovat hankkeen henkilöstöresurssit?
• Miten varmistat että EDP:ssä asetetut tavoitteet toteutuvat 

(impact)? Miten mitataan?
• (Verkostoilla koskee koko verkostoa)



Osallistujat



1) KV-STRATEGIAAN ja OPPILAITOKSEN 
KANSAINVÄLISTYMISEN TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT ASIAT 

• Mitä tavoitteita opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuudella on? Mitä 
liikkuvuuksilla tavoitellaan? Miksi liikutaan?

• Miten opiskelijoiden / henkilöstön jaksot liittyvät oppilaitoksen kv-strategiaan?

• Onko henkilöstön liikkuvuuksissa henkilöstön omaa kehittämistä mukana? 
Millaista?
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2) LIIKKUJIEN / OSALLISTUJIEN PROFIILI / KETKÄ 
LÄHTEVÄT LIIKKUVUUSJAKSOILLE? 1/2

• Liikkuuko opiskelijoita / henkilöstöä kaikilta aloilta? Onko haasteita saada jotkut alat 
liikkuvuusjaksoille? Miksi? Miten tilannetta voisi kehittää?

• Kasautuuko liikkuvuudet tietyille aloille?

• Liikkuuko tasaisesti miehiä / naisia?

• Kasautuuko samoille opettajille useampia liikkuvuuksia?

• Ammatillinen kehittyminen henkilöstöllä – työelämänäkökulma 

• Ulkomailta voi myös kutsua työelämän edustajan opettamaan omaan oppilaitokseen

• Mentoripari näkökulma – työpaikkaohjaaja ja opettaja voivat lähteä yhdessä samaan 
kohteeseen ja reflektoida jakson aikana kokemuksiaan

22/11/2019 Opetushallitus 8



2) LIIKKUJIEN / OSALLISTUJIEN PROFIILI / KETKÄ 
LÄHTEVÄT LIIKKUVUUSJAKSOILLE? 2/2

• Liikkuuko sama henkilöstö, esim. opettajat useasti vai tasaisesti kaikki? 

• Liikkuuko erityisopiskelijoita? Alaikäisiä? Onko tarvetta tukihenkilöille?

• Onko joidenkin liikkuvuusjaksolle lähtevien opiskelijoiden esteenä riittävä 
rahoitus? – mahdollisuus hakea E+ tukea heikommassa asemassa oleville

• Millaisia liikkuvuusmääriä tavoitellaan?

• Miten osallistujien valinnat tehdään? Mitä kriteereitä?

• Onko ErasmusPro (yli 3 kk) liikkuvuusjaksoja mahdollista tehdä?
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3) OSALLISTUJAT – KÄYTÄNNÖN ASIOITA

• Miten oppilaitoksessa viestitään opiskelijoille / henkilöstölle mahdollisuuksista 
lähteä ulkomaanjaksoille?

• Minkä pituisia liikkuvuudet on? 

• Ajoittuuko liikkuvuudet oppilaitoksessanne parhaiten kesään? Syksyyn? 
Tasaisesti ympäri vuoden?

• Missä vaiheessa opintoja opiskelijoiden on parasta lähteä liikkuvuusjaksolle?

• Miten mahdolliset sijaistukset hoidetaan henkilöstön (esim. opettajat) 
liikkuvuusjakson aikana?
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Valmennus ja 
valmistautuminen



E+ tuki valmennukseen
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• Organisointituki: 
100. osallistujaan asti 350 €/ osallistuja ja 100. osallistujan jälkeen 200 
€/osallistuja

• Korvausperuste: Henkilö on osallistunut liikkuvuusjaksolle

• Tarkoitus: Liikkuvuuden hallintoon ja toimeenpanoon liittyvät kulut, kuten 
ulkomaanjakson ohjaus ja tuki, osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen ja valmennusjärjestelyt 
-> Ammatillinen, kieli- ja kulttuurivalmennus 



OLS (Online Linguistic Support) 
kielivalmennukseen
• OLS palvelun tarkoituksena on auttaa Erasmus+ ohjelmaan osallistuvia 

kehittämään taitojaan siinä kielessä, jota he käyttävät opiskelussa tai työssä. 
Opetusta tarjotaan sekä ennen ulkomailla oleskelua että sen aikana, jotta 
osallistuja saisi parhaan mahdollisen hyödyn liikkuvuusohjelmasta

• Jokaiseen vähintään 19 päivän mittaiseen opiskelijan liikkuvuusjaksoon sisältyy 
kohteessa käytettävän kielen arviointi ennen ja jälkeen liikkuvuusjakson sekä 
vapaaehtoinen kielikurssi. 

• Voit opiskella verkossa seuraavia kieliä:

englanti, saksa, ranska, espanja, italia, hollanti, ruotsi, tanska, tšekki, puola, 
kreikka, portugali, bulgaria, kroatia, unkari, romania, slovakki, suomi, latvia, 
liettua, sloveeni ja viro.
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Tärkeää valmentautumisessa
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Kulttuurivalmennus
Miten selvitään työssä ja arjessa?
→ mitä keinoja hyvän kulttuurivalmennuksen 

järjestämiseen voisi olla?

Ammatillinen 
valmennus
Oppimistavoitteet ja 
muu osaamisen 
kehittyminen
→ etukäteen, selkeys

Työhön kuuluvat 
tehtävät ja todellisuus

Ulkomailta kerrytetty 
osaaminen
→ uutta näkökulmaa 

työhön

Kielivalmennus

Kohdemaan kielen tuntemus

→ englannilla ei pärjää kaikkialla

→ alueiden murteet haasteena

Ammattisanasto

Henkilökohtainen 
valmennus/ryhmävalmennus
Odotukset & Realismi
Arkioppimisen tärkeys



Keskustelua

Mitä on hyvä valmistautuminen liikkuvuusprosessin näkökulmasta? 

Mitä asioita valmistautumisella voi edistää? Miten valmistautuminen 
voidaan toteuttaa? 
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Mitä?
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• Kenelle valmistautumista tulee järjestää? 

• Onko eri kohderyhmille erilaista valmistautumista?

• Kenen pitäisi valmennusta järjestää ja ketkä henkilöstöstä siihen osallistuvat? 

• Mitkä ovat valmistautumisen haasteet? (esim. verkostot)

• Valmistautumisen erilaisia toteutustapoja?

• Arkioppimisen tunnistaminen valmistautumisen osana?

• Itsearviointi valmistautumisen osana? 

• Ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut?



Osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen



Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

1) Mitä oppimistuloksia ulkomaanjaksoilla tavoitellaan? Mitkä asiat 
pitää sopia partnereiden kanssa koskien ulkomaanjakson tavoitteita 
ja oppimistuloksia?

2) Miten ja kenen toimesta oppimistavoitteet määritellään, työpaikan 
sopivuus huomioiden?

3) Miten ja kuka arvioi ulkomaanjaksolla hankittua osaamista?

4) Mitä dokumentteja käytetään ulkomaanjaksolla hankitun osaamisen 
tunnistamiseen ja tunnustamiseen? 

5) Miten osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa, kenen toimesta?
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Vaikuttavuus ja levitys



IOOI-malli
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Keskustelu

• Mitä konkreettisia muutoksia liikkuvuus synnyttää osallistujissa ja niitä 
järjestävissä organisaatioissa? (Vaikutus)

• Mitä laajempaa ja pitkäkestoisempaa vaikuttavuutta näistä voisi seurata? 
(Vaikuttavuus)

• Kenelle toiminnasta pitäisi kertoa ja miten?
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