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Miten tultiin nykyiseen Erasmus+ - ohjelmaan?



Yli 30 vuotta EU:n koulutusohjelmia

• Yli 10 miljoonaa eurooppalaista osallistujaa

• Suomessa lähes 300 000 osallistujaa vuodesta 1991 alkaen

• Vuosibudjetti noussut 30 miljoonasta (1987) 3,5 miljardiin (2020)!

• Suomessa Opetushallitus toimii Erasmus+ -ohjelman kansallisena toimistona
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2018 Serbia



Suomen Erasmus+ -määrärahojen kehitys 
hanketyypeittäin 2014-2019 (€)
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Myönnetyt Erasmus+ -liikkuvuudet 2014-2018 (hlö) 
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Kansainvälisyys arkipäiväistyy

• 24% yliopisto-opiskelijoista  lähtee vaihtoon

• 12% ammattiin opiskelevista käy ulkomaanjaksolla

• 30% lukiolaisista käy ulkomaanjaksolla

Erasmus+ rahoittaa yli 50% oppilaitosten kansainvälisestä toiminnasta
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Uusi Erasmus+ -ohjelma 
2021-2017
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Uuden ohjelman valmistelu on vielä käynnissä
Ohjelma perustetaan asetuksella

• Komission esitys 5/2018

• Jäsenvaltioiden kannat 11/2018

• Parlamentin muutosesitykset 3/2019

• Käynnissä ns. trilogineuvottelut, muodolliset päätökset vasta 2020 lopulla

Käytännön toimeenpanoa valmistellaan samanaikaisesti

• erilaisissa työryhmissä, ohjelma jo hyvin hahmottunut

• Ensimmäiset hakukierrokset kevät 2021
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Uusi ohjelma, iso kuva
• Nykyinen ohjelma menestys, uudelle esitetään suurempaa budjettia

• Komissio esittää budjetin kaksinkertaistamista, ja osallistujien 
kolminkertaistamista

• Euroopan parlamentti esittää budjetin kolminkertaistamista, von der Leyen
tukenut

• Rakennetaan toimivien käytäntöjen päälle, ”Evolution, not revolution”

• Sama nimi

• Samat kohderyhmät (varhaiskasvatus, koulutus, nuoriso, urheilu)

• Samat perustoiminnot: ulkomaanjaksot, yhteistyöhankkeet, jne

• Sama rakenne (Key Action 1, 2, 3) 12



Arvioitu Erasmus+ -rahoitus Suomessa 2021-
2027 (miljoonaa €)
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Uuden ohjelman uusia piirteitä

• Inkluusio -> helpotetaan ohjelmaan 
osallistumista: henkilöt jotka eivät 
muuten osallistuisi, uudet toimijat, 
pienet organisaatiot 

• Digitalisaatio: virtuaalinen oppiminen 
ulkomaanjaksoja täydentämässä

• Vihreä Erasmus+

• Eurooppalaiset arvot
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Jotain uutta …

• Eurooppalaiset yliopistot – korkeakouluyhteistyön syventäminen

• Ammatillisen huippuosaamisen keskukset

• DiscoverEU: yli 18-vuotiaiden oppimismatkat Euroopassa

• Ammatillisessa koulutuksessa mahdollisuus globaaliin yhteistyöhön

• Peruskoulujen ja lukioiden oppilasliikkuvuus kehittyy

• Urheiluvalmentajien liikkuvuus

• Auki: Aikuisopiskelijoiden liikkuvuus KA1:ssä, nuorten urheilijoiden liikkuvuus?
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Uusi Erasmus+ -ohjelma 
varhaiskasvatuksessa, 
peruskouluissa ja lukiossa

24/01/2020 Opetushallitus 16



Suunnitelmallisempaa kansainvälistä yhteistyötä

• Oppilaiden liikkuvuus siirtyy KA1:een; 
mahdollisuus hakea samalla sekä oppilaiden 
että opettajien ulkomaanjaksoja

• Paremmat mahdollisuudet opiskelijoiden 
yksilöliikkuvuuteen

• ”Akkreditointi”: yksittäisistä hankkeista 
säännölliseksi toiminnaksi

• Konsortiot jatkuvat: kunnat voivat hakea 
yksittäisten oppilaitosten puolesta

• Yhteistyöhankkeiden hallinto yksinkertaistuu

• Uusia pienimuotoisia yhteistyöhankkeita
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Kohti suunnitelmallisempaa kansainvälistä
yhteistyötä
• ”Akkreditointi”: yksittäisistä hankkeista 

säännölliseksi toiminnaksi

• ”Konsortiot” jatkuvat: kunnat voivat hakea 
yksittäisten oppilaitosten puolesta

• Opiskelijaliikkuvuus omaksi toiminnokseen

• Yhteistyöhankkeiden hallinto yksinkertaistuu

• Uusia pienimuotoisia yhteistyöhankkeita

• Virtuaalinen oppiminen ulkomaanjaksoja 
täydentämässä?
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Yleissivistävä: yhteistyöhankkeiden vaikutukset ulottuvat 
eri puolille Suomea

Hankkeiden vetäjät raportoivat koulujen 
toimintakulttuurien kehittymisestä mm.:

• yhteisopettajuuden vahvistuminen

• enemmän yhteistyötä yli uusien oppiainerajojen

• kansainvälisyystiimin perustaminen ja/tai tiimin 
toiminnan vakiinnuttaminen

• yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa 
vahvistunut (mm. vanhemmat, paikalliset 
yritykset, yhdistykset, muut toimijat jne)

• vuosiluokkarajat ylittävä toiminta lisääntynyt 

• yhteistyö muiden kunnan koulujen kanssa 
lisääntynyt

• oman työmotivaation kasvaminen, ”kultareuna 
perustyöhön”
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Yleissivistävä: henkilökuntaliikkuvuus ja opettajien 
täydennyskoulutukset vaikuttavat pysyvästi kouluyhteisöön
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Kiitos!

22


