
10.9.2020 1

Kohti uutta 
ohjelmakautta 
2021-2027 
Erasmus+, 
Kansalaisten 
Eurooppa, 
Luova Eurooppa 
9.9.2020
Kaisu Piiroinen
kaisu.piiroinen@minedu.fi
KaisuKapa@twitter

mailto:kaisu.piiroinen@minedu.fi


Erasmus+-päivitetty vuosiohjelma 2020
• Päivitetyn vuosiohjelman tavoitteena on reagoida koronan vaikutukseen 

sekä varmistaa joustava siirtymä seuraavan ohjelmakauden alkuun. 
Tämän vuoksi esim. hakuaikoja/ voimassaoloaikoja pidennetty. 

• Nivelvaiheeseen pre-committee (2+2 osallistujaa per jäsenmaa)
• Kaksi erillishakua koronakriisistä toipumiseen. Rahoitus saadaan 

suurimmaksi osaksi 2016/2017- käyttämättä jääneistä varoista, 100M€/ 
haku. Hakuaika lokakuun loppuun. 

• Teemat ovat:  
– Digitaaliset ratkaisut, hakijoina HE, koulut, VET
– Koulutuksen ja nuorisotyön yhteydet luovuuteen ja kulttuuriin, 

hakijoina koulut, aikuiset ja nuoret
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fi


Tilanne yleisesti Saksan pj-kaudella
• Lopulliset rahoituspäätökset avoinna ja odottavat MFF- ratkaisua
• Sisällöt eri kypsyysasteisia ja niiden lopulliset asemat riippuvaisia 

budjettineuvotteluista
– erityisesti Erasmuksessa ”Nothing is agreed untill everything is 

agreed”. 
• Kolmikantaneuvotteluissa Euroopan Parlamentti esittänyt kaikille 

ohjelmille suurinta rahoitusta, ja tästä vaatimuksesta nyt tullaan 
alaspäin

• DE pj-kauden ohjelmassa Erasmus+- neuvotteluiden päättäminen yksi 
tärkeimmistä prioriteeteista 
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Erasmus+
• FI PJ-kaudella tuloksena saavutettu yhteisymmärrys mm. ohjelman 

liikkuvuudesta ja virtuaalisen yhteistyön muodoista, nimestä, inkluusiosta, 
eurooppalaisesta lisäarvosta sekä indikaattoreista. 

• HR kaudella ei neuvoteltu, syynä mm. MFF-rahoituskehysratkaisu
• DE kaudella neuvoteltavina olevat asiat budjetti, ohjelman hallinto, ohjelmaan 

tulevat uudet toiminnot sekä aikuisopiskelijoiden liikkuvuus ja 
urheilukokonaisuus. 7.9 kokouksen spekulointi. 

• Erasmus+ kehyskaudella 14-20 oli 14,7mrd. 21.7 (ylimääräinen Eurooppa-
neuvosto) esitti 21,2mrd (sama kuin helmikuussa ennen kriisiä). Komission 
toukokuun2020 esitys oli 24,6mrd. EP:n alkuperäinen esitys 41, mrd.

• DE epävirallisesti ilmoittanut pyrkivänsä ratkaisemaan neuvottelut yhdessä 
trilogissa pakettiratkaisulla (marraskuun puolivälissä). 

• Neuvotteluja seurataan koulutuskomiteassa (7.9 ja 14.9 ensimmäiset)
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Luova Eurooppa
• Uusi ohjelma olisi jatkumoa nykyiselle Luova Eurooppa -ohjelmalle. Ohjelman 

rakenne säilyy samanlaisena jakautuen kolmeen osaan: audiovisuaalista alaa 
tukevaan MEDIA-ohjelmaan, kulttuuri- ja luoville aloille kohdennettuun Kulttuurin 
alaohjelmaan sekä monialaiseen toimintalinjaan. Nykyinen Luova Eurooppa -
ohjelman lainatakausväline esitetään siirrettäväksi InvestEU Fundiin.

• Lisäksi komissio ehdottaa uudessa ohjelmassa mm. tukea taiteilijoiden ja kulttuurin 
alan ammattilaisten liikkuvuuden edistämiseen sekä sektorikohtaisia 
erityispanostuksia eri taiteen aloille kuten esimerkiksi musiikki, esittävät taiteet, 
arkkitehtuuri jne. 

• Näiden uusien avauksien mahdollisuudet riippuvat siitä, mihin ohjelman budjetti 
asettuu. 

• Komissio on ehdottanut uuden ohjelman budjetiksi 1,84 mrd euroa käyvin hinnoin, 
johon myös Neuvosto päätyi viime heinäkuun budjettineuvotteluissa (21.7)

• EP on ehdottanut ohjelman budjetin nostamista 2,8 mrd euroon
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Kansalaisten Eurooppa
• Trilogit saatiin päätökseen Romanian pj-kaudella keväällä 2019, asia 

odottaa budjettipäätöstä. 
• Kesällä 2020 budjettiosuudeksi vahvistui 947 milj. euroa, tämä yhteinen 

potti oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahastolle, josta 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelman osuus on noin 68 % eli noin 642 milj. 
euroa. 

• Budjetin suhteen huoli siitä, että budjetti on nyt suuri piirtein sama kuin 
komission alkuperäisessä ehdotuksessa vaikka trilogeissa ohjelman alaan 
lisättiin unionin arvojen lohko, jota ei ollut alkuperäisessä ehdotuksessa. 

• DE ei toistaiseksi ole ilmoittanut miten neuvotteluja jatketaan, luultavimmin 
tavoitteena on edelleen saada neuvottelut parlamentin kanssa päätökseen 
tämän vuoden puolella ja uusi ohjelmakausi käyntiin ensi vuonna. 
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