
Erasmus+

Korkea-asteen koulutus
Kouluopetus
Ammatilliselle koulutukselle
Nuoriso
Urheilu  
Jean Monnet -hanke

AikuiskoulutusErasmus+
Muuttaa elämäsi, avartaa maailmasi

Erasmus+ -ohjelma 
Mitä se tarjoaa?

Uudet mahdollisuudet 
alkavat tästä



ERASMUS+ -OHJELMA2

MIKÄ ON ERASMUS+?
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma.

Uuden sukupolven Erasmus+ -ohjelma käynnistyi vuonna 2021. Se tuo 
mukanaan uusia kiinnostavia ominaisuuksia – esimerkiksi 
liikkuvuusmahdollisuuksia aikuiskoulutuksen oppijoille ja henkilöstölle sekä 
pysyviä akkreditointeja aikuiskoulutuksen tarjoajille ja muille 
organisaatioille.

MITEN AIKUISKOULUTUS HYÖTYY?
Erasmus+ -ohjelma tarjoaa aikuisoppijoille, opettajille ja muulle 
henkilöstölle monenlaisia mahdollisuuksia parantaa tietoja, taitoja ja 
osaamista. Se voi antaa lisää koulutusmahdollisuuksia myös oppijoille, 
jotka ovat muita heikommassa asemassa esimerkiksi sosiaalisten tai 
taloudellisten haasteiden vuoksi. Ohjelma mahdollistaa organisaatioille 
tilaisuuden tehdä yhteistyötä monenlaisten ulkomaisten kumppaneiden 
kanssa ja parantaa näin oman oppilaitoksen tai organisaation avoimuutta, 
dynaamisuutta ja houkuttelevuutta. Yksittäisillä oppijoilla on mahdollisuus 
vahvistaa kykyään toimia erilaisissa ympäristöissä, toteuttaa itseään ja 
parantaa jatko-opintomahdollisuuksiaan.

MISTÄ MAISTA VOI OSALLISTUA?
Erasmus+ -hankkeisiin voivat hakea mukaan organisaatiot, joilla on 
kotipaikka jossakin EU:n 27 jäsenvaltiosta tai vaihtoehtoisesti jossakin 
ohjelmaan assosioituneista eli siihen täysipainoisesti osallistuvista maista: 
Islanti, Liechtenstein, Pohjois-Makedonia, Norja, Serbia ja Turkki.

Osaan hankemuodoista on mahdollista osallistua kumppanina myös muista 
maista. Eri hankemuotojen säännöt löydät Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

KUKA VOI HAKEA?
Tukikelpoisia organisaatioita ovat 
muun muassa aikuisille suunnattua 
virallista ja epävirallista koulutusta ja 
arkioppimista tarjoavat organisaatiot, 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset 
ja muut aikuiskoulutuksen alalla 
toimivat organisaatiot.

Oman maasi kansallisen toimiston 
verkkosivuilta löydät lisätietoja 
organisaatioiden tukikelpoisuudesta.

”On erittäin tärkeää vaihtaa 
näkemyksiä niin 
maantieteellisten rajojen yli 
kuin eri alojen asiantuntijoiden 
välillä. Näin pystymme 
paremmin ymmärtämään 
erilaisia näkökulmia. Keskinäinen 
oppiminen ei ole pelkkää 
sanahelinää – nykyisessä 
maailmassa se on välttämätöntä.”

Maria Rigle,
Erasmus+ -hankkeen ”Helping European 
organisations mainstream gender” 
koordinaattori.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/node/4
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/kansalliset-toimistot
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Erasmus+ -ohjelman painopisteet: 
jokaisen hankkeen kulmakivet
Erasmus+ -ohjelma pyrkii vastaamaan moniin Euroopan nykyisiin ja tuleviin 
haasteisiin sekä ottamaan huomioon poliittiset painopisteet:

Osallisuus ja moninaisuus
Erasmus+ -ohjelma on osallistava ja 
tarjoaa mahdollisuuksia kaikille iästä 
ja sosiaalisesta tai taloudellisesta 
taustasta riippumatta. Kohdennettua 
lisärahoitusta on saatavilla 
organisaatioille, jotka haluavat 
toteuttaa osallisuutta edistäviä 
hankkeita.

Digitaalinen koulutus
Digitaalinen ulottuvuus on olennainen 
osa Erasmus+ -ohjelmaa. Ohjelmassa 
on muun muassa EPALE-alustan 
tarjoama virtuaalinen yhteisö sekä 
virtuaalisia oppimistoimintoja ja 
koulutusmateriaaleja opettajille, jotka 
haluavat parantaa digitaalisten 
välineiden käyttötaitojaan.

Ympäristövastuullisuus
Erasmus+ -ohjelma kannustaa 
kaikkia hankkeita toimimaan 
ympäristöystävällisesti ja antamaan 
osallistujille ympäristövastuullisuutta 
koskevaa koulutusta. Esimerkiksi 
vihreämpään matkustamiseen on 
saatavilla lisärahoitusta.

Aktiivinen kansalaisuus
EU:n tulevaisuuden kannalta on 
erittäin tärkeää, että osallistumista 
yhteiskunnalliseen toimintaan 
saadaan lisättyä. Erasmus+ 
-ohjelmalla pyritään tarjoamaan 
osallistujille kokemuksia, taitoja ja 
osaamista, joiden avulla heistä voi 
tulla aktiivisia Euroopan kansalaisia.
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MITÄ TOIMINTOJA ERASMUS+ TARJOAA 
AIKUISKOULUTUKSESSA?

Ohjelma tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia yksilöille ja organisaatioille.

Avaintoimi 1: liikkuvuus. Toiminnolla tuetaan yksittäisten henkilöiden 
ulkomaisia oppimisjaksoja vastaanottavassa oppilaitoksessa.

Avaintoimi 2: yhteistyöhankkeet. Toiminnolla tuetaan hyvien 
käytänteiden vaihtoa ja erilaisia innovaatioita.

– Oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus

 ▶ Erasmus+ -akkreditointi
 ▶ Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet

– Organisaatioiden välinen yhteistyö
 ▶ Kumppanuushankkeet
 ▶ Pienimuotoiset kumppanuushankkeet
 ▶ Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet

Avaintoimi 2

Avaintoimi 1
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AVAINTOIMI 1: OPPIMISEEN LIITTYVÄ 
HENKILÖIDEN LIIKKUVUUS

Avaintoimella 1 tuetaan aikuisten oppimista tarjoavia 
organisaatioita. Liikkuvuustoiminnot on tarkoitettu henkilöstölle ja 
sellaisille aikuisille oppijoille, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan.

Hankkeita johtaa hakijaorganisaatio, joka lähettää osallistujia 
vastaanottavaan organisaatioon ulkomailla.

Avaintoimella on kaksi tärkeää tavoitetta: tukea ulkomaille lähteviä 
osallistujia sekä auttaa oppilaitoksia kehittymään, lisätä rajat ylittävän 
yhteistyön valmiuksia ja parantaa opettamista ja oppimista. Tästä 
hyötyvät myös ne, jotka eivät lähde ulkomaille.

KAKSI TAPAA HAKEA RAHOITUSTA

Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet
Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet ovat enintään 30 osallistujan 
hankkeita, joiden kesto on 6-18 kuukautta. Liikkuvuushankkeet ovat 
hyvä vaihtoehto tutustua Erasmus+ -ohjelman toimintoihin.

Erasmus+ -akkreditointi
Erasmus+ akkreditointi on eräänlainen 
liikkuvuustoimintojen jäsenkortti. Se takaa 
organisaatioille mahdollisuuden saada 
avaintoimen 1 rahoitusta vuosittain. Hakemusta 
varten organisaation on laadittava 
Erasmus+ -suunnitelma vähintään kahdeksi 
vuodeksi.

Voit osallistua myös

 ▶ liittymällä 
liikkuvuuskonsortioon, 
jonka oman maasi 
akkreditoitu 
koordinaattoriorganisaatio 
on perustanut

 ▶ ryhtymällä 
vastaanottavaksi 
organisaatioksi, joka 
ottaa vastaan toisesta 
maasta saapuvia 
osallistujia. Näin on 
mahdollista saada 
käytännön kokemusta 
Erasmus+ -ohjelmasta 
ennen oman hakemuksen 
tekemistä.

https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-fi/format-PDF/source-248110621
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MILLAISIA LIIKKUVUUSTOIMINTOJA VOI 
TOTEUTTAA AVAINTOIMEN 1 PUITTEISSA?

Avaintoimi 1 tarjoaa useita kiinnostavia liikkuvuusmuotoja sekä 
oppijoille että henkilöstölle.

Yhteen liikkuvuushankkeeseen voi sisältyä useita erilaisia toimintoja 
missä tahansa ohjelmamaassa, joten eri muotoja voi yhdistellä 
luovasti.

Oppijoiden liikkuvuus

 ▶ Aikuisoppijoiden 
ryhmäliikkuvuus: Lähettävän 
organisaation oppijat voivat viettää 
ajanjakson toisessa maassa ja 
hyötyä lähettävän ja 
vastaanottavan organisaation 
yhteistyössä järjestämästä 
innovatiivisesta oppimisesta.

 ▶ Aikuisoppijoiden 
yksilöliikkuvuus: Oppijat voivat 
viettää ajanjakson vastaanottavassa 
organisaatiossa ulkomailla parantamassa 
tietoja ja taitoja omiin tarpeisiinsa räätälöidyn 
ohjelman avulla.

MILLAISIA KUSTANNUKSIA AVAINTOIMI 1 
KATTAA?

Majoitus

Matkat Kielivalmennus

Valmistelevat vierailut

Osallisuustuki

Henkilöstölle tarkoitetut kurssit

Organisointituki

Viisumi- ja maahantulokulut
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 ▶ Työn varjostaminen: Opettajilla ja 
muulla henkilöstöllä on mahdollisuus 
hyötyä oppimiskokemuksesta 
vastaanottavissa organisaatioissa 
seuraamalla samalla alalla toimivia 
henkilöitä heidän päivittäisessä 
työssään.

 ▶ Opetusjaksot: Opettajilla on 
mahdollisuus opettaa tai kouluttaa, oppia 

itse käytännön kautta ja saada laajempi 
kuva aikuiskoulutuksesta Euroopassa.

 ▶ Täydennyskoulutus: Opettajat ja muu 
henkilöstö voivat osallistua 
täydennyskoulutukseen ulkomailla ja kehittää 
taitojaan ja tietojaan, joita he voivat sitten 
hyödyntää omassa organisaatiossaan.

Henkilöstön liikkuvuus

ERASMUS+ -VIERAILIJAT ORGANISAATIOSSA
Erasmus+ -rahoituksen avulla voi myös kutsua vierailijoita:

 ▶ Asiantuntijoita – kokeneita opettajia, poliittisia päättäjiä, 
kouluttajia ja muita ulkomaisia ammattilaisia, joilla on asiantuntemusta 
juuri halutulta alalta

 ▶ Opettajaopiskelijoita – ulkomaisissa opettajankoulutusohjelmissa 
opiskelevia tai niistä hiljattain valmistuneita

ENTÄPÄ KAHDENVÄLINEN VAIHTO?
Vastavuoroisten vaihtojen järjestäminen ulkomailla olevien 
kumppaneiden kanssa voi olla erittäin kiinnostavaa. Tällaiset 
vaihdot ovat mahdollisia, jos kumppaniorganisaatiollakin on 
joko akkreditointi tai oma Erasmus+ -liikkuvuushankkeensa.
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Nykyisessä kertakäyttökulttuurissa tuntuu siltä, että 
millään ei ole arvoa – vaatteiden tai jopa läheisten 
ihmisten tilalle voi nopeasti hankkia uudet. Chic&Craft- 
hankkeessa halutaan saada ihmiset jälleen arvostamaan 
ympärillä olevia asioita. Tavoitteena on osoittaa, että 
luovuus, empatia elämänmittainen oppiminen ovat 
erinomaisia eväitä maailman muuttamiseen!

Helppokäyttöisten verkossa olevien ohjeiden ja 
vertaisoppimisen työkalujen avulla 
mielenterveysongelmista kärsivät henkilöt voivat saada 
lisää omanarvontuntoa, itsevarmuutta, luovuutta ja 
luottamusta tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Chic&Craft-hanke:

Tarvitsetko inspi-
raatiota? Tässä 
yksi esimerkki

Erasmus+ -han-
ketietokannassa 
on lisää hank-
keita, joihin voi 

tutustua.

http://chicandcraft.intras.es/
http://chicandcraft.intras.es/index.php/downloadable-fashion-units
http://chicandcraft.intras.es/index.php/peer-learning-toolkit
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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AVAINTOIMI 2: ORGANISAATIOIDEN JA 
OPPILAITOSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Avaintoimi 2:n avulla tuetaan erikokoisia ja -tyyppisiä rajat ylittäviä 
kumppanuushankkeita. Osallistujina on hankkeen koordinaattorin 
lisäksi vähintään yksi tai kaksi partneria toisesta maasta 
toiminnosta riippuen.

Hankkeiden tulee hakemusvaiheessa valita yksi tai useampi 
ohjelmaoppaassa määritelty painopiste. Painopisteen tulee liittyä 
hankkeen tavoitteisiin ja partneriryhmän asiantuntemukseen.

Kapasiteetinvahvistaminen on usein yksi hankkeen tavoitteista. 
Vahvistaminen tapahtuu kehittämällä innovatiivisia työvälineitä ja 
työtapoja, jakamalla hyviä käytäntöjä sekä kehittämällä yhteyksiä 
koulutuksen, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan välille. Erityisesti 
halutaan ottaa huomioon ihmiset, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia.

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet
Pienimuotoiset kumppanuushankkeet ovat 
yksinkertaisempi yhteistyömuoto, ja ne sopivat 
etenkin ruohonjuuritason organisaatioille ja 
Erasmus+ -ohjelman uusille tulokkaille. Niissä 
on mukana vähintään kaksi organisaatiota eri 
maista, ja niiden kesto voi olla puolesta 
vuodesta kahteen vuoteen.

Kumppanuushankkeet
Kumppanuushankkeet ovat tavallisin 
kumppanuuden muoto. Sellaisen voi perustaa 
vähintään kolme eri maissa olevaa 
organisaatiota, ja hankkeiden kesto on yhdestä 
kolmeen vuotta.

120 000 euroa

30 000 euroa

250 000 euroa

60 000 euroa

400 000 euroa

Avustusvaihtoehdot:

Avustusvaihtoehdot:

Avaintoimi 2:n rahoitusmuodot
Yhteistyöhankkeiden rahoitus perustuu kiinteisiin 
avustusvaihtoehtoihin. Vaihtoehdoista valitaan se, joka vastaa 
parhaiten hankeideaa, ja valinta perustellaan hakemuksessa.
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KIELIHANKKEIDEN EUROOPPALAINEN 
LAATULEIMA
Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima on tunnustus, 
jolla palkitaan innovatiivisimmat kielenopetuksen ja -oppimisen 
hankkeet muun muassa aikuiskoulutuksen piirissä.  Sen avulla 
edistetään kielten opettamisen huippuosaamista ja tietoisuutta 
eurooppalaisesta yhteistyöstä tällä saralla.

TIEDONVAIHTOFOORUMI
EPALE on aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi, jolla 
opettajat, tutkijat, kouluttajat, muu aikuiskoulutuksen henkilöstö 
ja poliittiset päättäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa ja oppia 
toisiltaan blogijulkaisujen, keskustelujen ja 
kumppaninhakutoimintojen avulla. Siellä on myös aikuiskoulutusta 
koskevia uutisia, tapahtumia, podcasteja ja keskusteluja ympäri 
Eurooppaa sekä opastusta Erasmus+ -edunsaajille ja tuleville 
hakijoille tarjoava Erasmus+ Space.

Ota oma paikkasi eurooppalaisessa aikuiskoulutusyhteisössä 
ja nauti sen hyödyistä!

https://education.ec.europa.eu/fi/kielihankkeiden-eurooppalainen-laatuleima
https://epale.ec.europa.eu/fi
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AVAINTOIMI 2: ORGANISAATIOIDEN JA 
OPPILAITOSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet
Laajamittaisia hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää sellaisia 
innovatiivisia koulutuspoliittisia käytäntöjä, joita voidaan mahdollisesti 
ottaa yleiseen käyttöön. Hankkeiden avulla tuetaan tulevaisuuteen 
suuntautuvia ideoita, joilla vastataan EU:n painopistetavoitteisiin ja 
tuotetaan samalla parannusideoita koulutus- ja nuorisojärjestelmiin.

Aikuiskoulutusta tukevien hankkeiden tavoitteena on tarjota aikuisille 
joustavia mahdollisuuksia parantaa luku- ja laskutaitojaan sekä 
digitaalista osaamistaan ja suunnata kohti työmarkkinoilla tarvittavaa 
korkeampaa koulutustasoa sekä tulla aktiiviseksi osallistujaksi 
yhteiskunnassa.

Myönnettävä avustus perustuu budjettiarvioon ja on enimmillään 
1 000 000 euroa.

Tätä toimintoa toteuttaa Euroopan 
koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/node/2668
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en


HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?
MITEN VOI HAKEA MUKAAN?
Haetaan oman maan kansallisen Erasmus+ 
-toimiston kautta

 ▶ Erasmus+ -akkreditointi
 ▶ Avaintoimen 1 hankkeet
 ▶ Pienimuotoiset kumppanuushankkeet
 ▶ Kumppanuushankkeet

Brysselissä toimivan Euroopan koulutuksen ja 
kulttuurin toimeenpanoviraston kautta

 ▶ Yhteistyökumppanuudet, joita johtavat 
eurooppalaiset kansalaisjärjestöt

 ▶ Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet

LISÄTIETOJA
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 ▶ Oman maasi 
kansallinen toimisto 
neuvoo hakemuksen 
laatimisessa ja antaa 
lisätietoa toimista ja 
toiminnoista, jotka 
voisivat sopia 
organisaatiosi tarpeisiin.

 ▶ Erasmus+-ohjelma-
opas

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/kansalliset-toimistot
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/kansalliset-toimistot
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/node/2700
http://
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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