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

Uuden sukupolven Erasmus+ -ohjelma 
käynnistyi vuonna 2021. Ohjelmassa on uusia 

kiinnostavia mahdollisuuksia – esimerkiksi 
kansainvälinen liikkuvuus ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoille ja henkilöstölle sekä mahdollisuus 
pitkäkestoiseen liikkuvuusrahoitukseen ammatillisille 

oppilaitoksille ja muille organisaatioille akkreditoinnin 
kautta.

MITÄ HYÖTYÄ AMMATILLISELLE 
KOULUTUKSELLE?
Erasmus+ -ohjelma tarjoaa opiskelijoille, harjoittelijoille, opettajille ja 
muulle opetushenkilöstölle monenlaisia mahdollisuuksia parantaa tietoja, 
taitoja ja osaamista. Ohjelma tarjoaa ammatillisen koulutuksen tarjoajille 
ja muille organisaatioille tilaisuuden tehdä yhteistyötä monenlaisten 
ulkomaisten kumppaneiden kanssa ja parantaa näin oman organisaation 
avoimuutta, dynaamisuutta ja houkuttelevuutta.

OHJELMAAN OSALLISTUVAT MAAT
Erasmus+ -hankkeisiin voivat osallistua organisaatiot, joilla on kotipaikka 
jossakin EU:n jäsenvaltiossa, sekä ohjelmaan assosioituneet kolmannet 
maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki. 

Osaan hankkeista on mahdollista osallistua kumppanina 
myös muista maista. Eri hanketyyppien säännöt löytyvät 
Erasmus+ ohjelmaoppaasta.

KUKA VOI HAKEA?
Tukikelpoisia organisaatioita ovat ammatillista perus- tai 
jatkokoulutusta tarjoavat oppilaitokset sekä muut 
ammatillisen koulutuksen alalla toimivat organisaatiot.

Yksityiskohtaiset säännöt riippuvat kunkin maan koulutusjär-
jestelmästä. Oman maasi kansallisen toimiston verkkosi-
vuilla on lisätietoja organisaatioiden tukikelpoisuudesta.

”Kansainvälis-
tymisestä on 

nykyaikana tullut 
välttämätön osa 

koulutusta. 
Erasmus+ -ohjelma 

merkitsee 
innovointia, 
yrittäjyyttä, 

kehittymistä ja 
tietoja”,

toteaa 
Erasmus+ -hankkeen 

”Electric Urban 
Mobility” 

koordinaattori’
Alfredo Garmendia.
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Osallisuus ja moninaisuus
Erasmus+ -ohjelman on tarkoitus olla 
osallistava ja tarjota mahdollisuuksia 
kaikille, iästä ja sosiaalisesta ja 
taloudellisesta taustasta 
riippumatta. Kohdennettua 
lisärahoitusta on saatavilla 
organisaatioille, jotka haluavat tehdä 
hankkeistaan osallisuutta edistäviä.

Aktiivinen kansalaisuus
EU:n tulevaisuuden kannalta on 
erittäin tärkeää, että nuorten 
osallistumista yhteiskunnalliseen 
toimintaan lisätään. Erasmus+ 
ohjelma tarjoaa nuorille kokemuksia, 
taitoja ja osaamista, joiden avulla 
heistä voi tulla aktiivisia Euroopan 
kansalaisia.

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

Ympäristövastuullisuus
Erasmus+ -ohjelma kannustaa 
kaikkia hankkeita omaksumaan 
ympäristövastuullisia käytäntöjä ja 
antamaan osallistujille ympäristön 
kestävyyttä koskevaa koulutusta. 
Esimerkiksi junien ja muiden 
vähähiilisten kuljetusvälineiden 
käyttöön on saatavilla 
erityisrahoitusta.

Erasmus+ -ohjelman painopisteet – 
jokaisen hankkeen kulmakivet
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MITÄ TOIMINTOJA ERASMUS+ TARJOAA 
AMMATILLISELLE KOULUTUKSELLE?

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia yksilöille ja organisaatioille.

Avaintoimi 1 koskee liikkuvuutta. Sillä tuetaan henkilöiden 
ulkomaanjaksoja vastaanottavassa organisaatiossa.

Avaintoimi 2 koskee yhteistyötä. Sillä tuetaan organisaatioiden 
kehittämistä hyvien käytäntöjen vaihdon ja verkostojen luomisen 
avulla.

Jean Monnet -toiminnoilla lisätään Euroopan unionia koskevaa 
tietoa ammatillisessa koulutuksessa.

Oppimiseen liittyvä henkilöiden 
liikkuvuus

 ▶ Erasmus-akkreditointi
 ▶ Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet

Organisaatioiden ja oppilaitosten 
välinen yhteistyö

 ▶ Kumppanuushankkeet
 ▶ Pienimuotoiset kumppanuushankkeet
 ▶ Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt
 ▶ Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet
 ▶ Kapasiteetinvahvistamishankkeet
 ▶ Innovaatioyhteenliittymät

Jean Monnet -toiminnot
 ▶ Jean Monnet -opettajankoulutus
 ▶ Opi EU:sta -toiminnot
 ▶ Jean Monnet -verkostot

Jean 
Monnet 

-toiminnot

Avaintoimi 2

Avaintoimi 1
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AVAINTOIMI 1: OPPIMISEEN LIITTYVÄ 
LIIKKUVUUS

Toiminnossa tuetaan ammatillista koulutusta tarjoavia ja muita 
ammatillisen koulutuksen alalla toimivia organisaatioita, jotka 
järjestävät oppimiseen liittyvää liikkuvuutta opiskelijoille, 
oppisopimusopiskelijoille, vastavalmistuneille, opettajille, 
kouluttajille ja muulle henkilöstölle.

Hanketta koordinoi hakijaorganisaatio, esimerkiksi 
ammattioppilaitos, joka lähettää opiskelijoita tai henkilöstöä 
vastaanottavaan organisaatioon ulkomailla, esimerkiksi 
harjoittelupaikkoja tarjoavaan yritykseen.

Toiminnolla on kaksi tärkeää tavoitetta: tukea ulkomaille lähteviä 
osallistujia sekä auttaa oppilaitoksia kehittymään, lisäämään 
kansainvälisen yhteistyön valmiuksia ja parantamaan opetusta ja 
oppimista – tästä hyötyvät myös ne, jotka eivät osallistu hankkeisiin.

Muita mahdollisuuksia 
osallistua ohjelmaan
Ohjelmaan voi osallistua 
myös

 ▶ liittymällä 
liikkuvuuskonsortioon, 
jonka 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.

Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet
Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet ovat pieniä, 
enintään kolmenkymmenen osallistujan hankkeita, 
joiden kesto on 6–18 kuukautta. Lyhytkestoinen 
liikkuvuushanke on hyvä vaihtoehto toimijoille, 
joilla on vain vähän tai ei lainkaan aiempaa 
kokemusta kansainvälisestä liikkuvuudesta tai 
Erasmus+ -ohjelmasta.

Erasmus-akkreditointi
Erasmus akkreditointi Erasmus+ -akkreditointi 
tarkoittaa laatuvarmistettua 
”Erasmus+ -jäsenyyttä”. Akkreditoinnin myötä 
organisaatio pääsee liikkuvuusrahoituksen piiriin 
koko ohjelmakauden 
ajaksi. Hakemusta 
varten organisaation on 
laadittava Erasmus-
suunnitelma vähintään 
kahdeksi vuodeksi.

KAKSI TAPAA HAKEA LIIKKUVUUSRAHOITUSTA
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MILLAISIA LIIKKUVUUSTOIMINTOJA 
AVAINTOIMI 1 SISÄLTÄÄ?

Tarjolla on monia kiinnostavia liikkuvuusmuotoja sekä opiskelijoille 
että henkilöstölle.

 ▶ Lyhytkestoinen oppimiseen liittyvä 
liikkuvuus: Yksittäiset opiskelijat voivat 
suorittaa 10 päivästä 3 kuukauteen 
kestävän jakson vastaanottavassa 
ammatillisessa oppilaitoksessa tai 
suorittaa harjoittelun ulkomaisessa 
yrityksessä.

 ▶ Pitkäkestoinen oppimiseen 
liittyvä liikkuvuus (ErasmusPro): 
Yli kolmen kuukauden pituisia 
harjoittelu- tai oppimisjaksot ovat 
pitkäkestoisia.

 ▶ Osallistuminen 
ammattitaitokilpailuihin: opiskelijoiden ja 
mukana seuraavan henkilöstön on mahdollista 
saada avustusta, jos he haluavat osallistua 
ammattitaitokilpailuihin ulkomailla.

Opiskelijoiden liikkuvuus

MITÄ KUSTANNUKSIA 
AVAINTOIMI 1 KATTAA?

Majoitus

Matkat Kielivalmennus

Valmistelevat vierailut

Inkluusiotuki

Henkilöstölle tarkoitetut kurssit

Organisointituki

Viisumi- ja maahantulokulut
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Henkilöstön liikkuvuus

ERASMUS+ -ERITYISVIERAILUT 
ORGANISAATIOSSA

Erasmus+ -rahoituksen avulla voi myös kutsua vierailijoita omaan 
organisaatioon:

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

 ▶ Opettajaopiskelijoita – ulkomaisissa opettajankoulutusohjel-
missa opiskelevia tai niistä vastavalmistuneita

▶ Job shadowing: Henkilöstöllä on mahdollisuus 
saada käytännön oppimiskokemusta 

vastaanottavissa organisaatioissa seuraamalla 
samalla alalla toimivia henkilöitä heidän 
päivittäisessä työssään.

▶ Opetusjaksot: Opettajilla on mahdollisuus 
opettaa tai kouluttaa ulkomailla, mikä 
vahvistaa omaa osaamista ja laajentaa eri 

koulutusjärjestelmien tuntemusta.

▶ Täydennyskoulutus: Osallistua voi 
täydennyskoulutuksiin ulkomailla ja kehittää 
taitojaan ja tietojaan, joita he voivat sitten 
hyödyntää lähettävässä organisaatiossaan.

VASTAVUOROINEN LIIKKUVUUS
Vastavuoroisten vaihtojen järjestäminen ulkomaisten 
kumppaneiden kanssa voi olla erittäin kiinnostavaa.

Vastavuoroinen liikkuvuus on mahdollista, jos 
kumppaniorganisaatiollakin on joko akkreditointi tai oma 
Erasmus+ -liikkuvuushankkeensa.
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Miten avaintoimi 2:n rahoitus toimii?

Kumppanuushankkeiden ja pienimuotoisten 
kumppanuushankkeiden rahoitus perustuu kertakorvauksiin. 
Vaihtoehdoista valitaan se, joka vastaa parhaiten hankeideaa, ja 
valinta perustellaan hakemuksessa.

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet
Pienimuotoiset kumppanuushankkeet ovat 
kevyempi yhteistyömuoto, joka sopii etenkin 
ruohonjuuritason organisaatioille ja 
organisaatioille, joilla ei ole aiempaa kokemusta 
Erasmys+ -ohjelmasta. Niissä on mukana 
vähintään kaksi organisaatiota eri maista, ja 
hankkeen kesto voi olla 6 kk- 2 vuotta.

Kumppanuushankkeet
Kumppanuushankkeet ovat tavallisin kumppanuu-
den muoto. Sellaisen voi perustaa vähintään 
kolme eri maissa toimivaa organisaatiota, ja 
hankkeiden kesto on 1-3 vuotta.

120 000 euroa

30 000 euroa

250 000 euroa

60 000 euroa

400 000 euroa

avustusvaihtoehdot:

avustusvaihtoehdot:

AVAINTOIMI 2: ORGANISAATIOIDEN JA 
OPPILAITOSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Avaintoimen 2 avulla tuetaan erikokoisia ja erityyppisiä kansainvälisiä 
kumppanuushankkeita. Partneriryhmässä on organisaatioita eri maista, ja 
niitä johtaa koordinoiva organisaatio, joka tekee hakemuksen hankkeen 
puolesta.

Kaikki rahoitusta saavat hankkeet liittyvät yhteen tai useampaan laajaan 
EU:n painopistealueeseen. Sen lisäksi hankekumppanit päättävät 
tarkemmista tavoitteista yhteisten etujen ja asiantuntemuksen perusteella.

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

Yhteistyöhankkeita on kahta eri tyyppiä, ja ne auttavat organisaatioita 
työskentelemään, oppimaan ja kasvamaan yhdessä.
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AWARD-hanke: Autistic world a real dimension

AWARD-hankkeen taustalla on kuusi organisaatiota 
kolmesta eri maasta. Hankkeen tarkoituksena on 
parantaa vammaisten nuorten osallisuutta. Se pyrkii 
edistämään autististen nuorten 
työllistymismahdollisuuksia tukemalla kouluttajia ja 
lisäämällä tietoisuutta erilaisissa työympäristöissä. 
Ammatillisen koulutuksen opettajat ja yritysten 
työnohjaajat ovat yhdessä kehittäneet menetelmiä ja 
ohjeistusta kouluttajille ja työntekijöille, jotta heillä 
olisi tarvittavat valmiudet työskennellä tällaisten 
nuorten rinnalla.

Hanke on antanut monille mahdollisuuden 
osallistua ja sitoutua autististen nuorten 
mahdollisuuksien parantamiseen.

EUROOPPALAINEN INNOVATIIVISEN OPETUKSEN PALKINTO

Eurooppalainen innovatiivisen 
opetuksen palkinto antaa 
tunnustusta eurooppalaisille 
opettajille ja oppilaitoksille. Se 
myönnetään erityisen 
innovatiivisista opetus- ja 
oppimiskäytännöistä 
Erasmus+ -hankkeissa.

Kielihankkeiden eurooppalainen 
laatuleima on tunnustus, jolla 
palkitaan innovatiivisimmat 
kielenopetuksen ja -oppimisen 
hankkeet yleissivistävän ja sitä 
ylemmän koulutuksen piirissä.  
Sen avulla edistetään kielten 
opettamisen osaamista ja lisätään 
tietoisuutta eurooppalaisen 
yhteistyön mahdollisuuksista 
kieltenopetuksessa.

Tarvitsetko inspi-
raatiota? Tässä 
yksi esimerkki

Erasmus+ -han-
ketietokannassa 
on lisää hank-

keita, joihin voit 
tutustua.



10 ERASMUS+ -OHJELMA

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. 
Niiden avulla tuetaan tulevaisuuteen 
suuntautuvia ideoita, joilla vastataan 
EU:n painopistetavoitteisiin ja 
tuotetaan samalla parannusideoita 
koulutus- ja nuorisojärjestelmiin.

Myönnettävä avustus perustuu 
budjettiarvioon ja on enimmillään 
700 000 euroa.

Ammatillisen koulutuksen 
huippuyksiköt

Kansainvälisiä yhteistyöfoorumeita, 
joihin kuuluu vähintään kahdeksan 
kumppania eri maista. Tavoitteena on 
luoda innovatiivisia 
kumppanuusmuotoja, jotka tukevat 
laadunvarmistusta ja antavat 
ammatillisille oppilaitoksille välineitä 
muuttuviin sosiaalisiin ja taloudellisiin 
tarpeisiin sopeutumiseen.

Myönnettävä avustus perustuu 
budjettiarvioon ja on enimmillään 
4 miljoonaa euroa.

Innovaatioyh-
teenliittymät

Ammatillisen 
koulutuksen alalla 
toimiville 
organisaatioille on 
kahdenlaisia 
yhteenliittymiä. Oppilaitosten 
ja yritysten väliset yhteenliittymät 
edistävät innovointia ja taitojen 
kehittämistä koulutuksen avulla.

Alakohtaista osaamisyhteistyötä 
koskevaa suunnitelmaa toteuttavat 
yhteenliittymät ovat laajempia 
hankkeita, joiden tarkoituksena on 
kehittää alakohtaisen osaamisen 
strategioita Euroopan 
osaamissopimuksen puitteissa.

Myönnettävä avustus perustuu 
budjettiarvioon ja on enimmillään 
4 miljoonaa euroa.

Kapasiteetinvahvistamis-
hankkeet

Kansainvälisiä kumppanuushankkeita 
ohjelmamaiden ja ohjelmaan 
kuulumattomien EU:n ulkopuolisten 
maiden organisaatioiden välillä. Niiden 
tavoitteena on tukea näiden EU:n 
ulkopuolisten oppilaitosten ja 
järjestelmien merkityksellisyyttä ja 
saavutettavuutta kestävän 
sosioekonomisen kehityksen edistäjinä.

Myönnettävä avustus perustuu 
budjettiarvioon ja on enimmillään 
400 000 euroa.

Esimerkki 
tällaisesta 
hankkeesta: 

Urban Greening 
platform

Esimerkkinä 
Education for 

Digitalisation of 
Energy -yhteen-

liittymä, joka 
aloitti toimin-
tansa vuonna 

2020

Näitä toimintoja hallinnoi Euroopan 
koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto.
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JEAN MONNET -TOIMINNOT
Jean Monnet -toiminnoilla levitetään 
EU-tietämystä ja edistetään aktiivista 
kansalaisuutta sekä eurooppalaisia 
vapauden, suvaitsevaisuuden ja 
syrjimättömyyden arvoja.

Ammatillisen koulutuksen tarjoajat ja muut 
organisaatiot voivat joko edistää 
tietoisuutta EU:hun liittyvistä aiheista 
osallistumalla ”Opi EU:sta” -toimintoon tai 
saada kokemusta yhteisopetuksesta ja 
hyvien käytäntöjen vaihdosta maiden 
välillä lähtemällä mukaan ”Jean 
Monnet -verkostoihin”.

PLATFORMS FOR EXCHANGE 

School Education Gateway ja eTwinning -foorumit 
auttavat opettajia, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä 
pitämään itsensä ajan tasalla, löytämään kumppaneita 
tuleviin hankkeisiin, tekemään yhteistyötä ja löytämään 
opetusmateriaaleja tai kursseja. Vuoden 2022 aikana 
nämä kaksi foorumia yhdistyvät uudeksi European School 
Education Platform -foorumiksi. Se tarjoaa entistä 
paremman tavan lähteä mukaan osaksi kiinnostavaa 
eurooppalaista oppimisyhteisöä.

Epale on aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi, jolla 
ammatillisen koulutuksen kouluttajat, tutkijat ja poliittiset 
päättäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa ja oppia 
toisiltaan blogijulkaisujen, keskustelujen ja 
kumppaninhakutoimintojen avulla. Siihen kuuluu myös 
ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteisö – 
interaktiivinen yhteistyöfoorumi, joka auttaa pysymään 
ajan tasalla ammatillisen koulutuksen aloitteista.

Electronic Platform for Adult Learning in Europe
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