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EU-ohjelmat ja Suomi …
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Tilastoja 2011

• Elinikäisen oppimisen ohjelma: 14 000 
liikkuvuusjaksoa rahoitettiin 

• Nuorisotoimintaohjelma 3 500 osallistujaa  
• EU-ohjelmat rahoittavat vähintään 50% oppilaitosten 

kansainvälisestä liikkuvuudesta
• N. 20 miljoonaa euroa/v
• 2 % EU-budjetista, Suomi nettosaaja
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Mitä saatu aikaan …
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Komission ohjelmaesitys ”Erasmus for All” 
2013-2020



Ohjelmaesityksestä ohjelmaksi

• 6/2011 Komission esitys EU:n rahoituskehykseksi 2013-2020
• 11/2011 Komission ohjelmaesitys
• 5/2012 Ministerineuvosto – jäsenvaltioiden yhteinen näkemys,       

pl. budjetti
• 11?/2012 Europarlamentin kulttuurikomitean raportti 
• ?/2013 Ministerineuvoston, EP:n ja komission kantojen      

yhteensovitus
• ?/2013 Päätös EU:n rahoituskehyksestä ja ohjelmabudjetista
• Loppuvuosi?/2013 Ohjelmapäätös
• 2014 Ohjelma alkaa

Puheenjohtajamaat
• 1/2012 Tanska; 2/2012 Kypros
• 1/2013 Irlanti; 2/2013 Liettua; 1/2014 Kreikka
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Uusi ohjelma pähkinänkuoressa

• Rakenne: Yhdistetään olemassa olevat 
ohjelmat, uutena urheiluala

• Raha: esitetty 19 mrd (+ 70%)
• Tavoitteet: Linkitys Eurooppa 2020 strategiaan
• Hallinto: Yksinkertaistetaan 
• Mutta: Esitys jättää yksityiskohdat auki



Tehokas hallinto
• Yksi ohjelma – yhdistetään LLP, YiA, ja korkea-asteen 

yhteistyöohjelmat 3. maiden kanssa, uutena urheilu

• Toiminnot järjestetty kolmen päätoiminnon alle – nykyisin 60 +

• Liikkuvuus (nuoret ja asiantuntijat)
• Yhteistyöhankkeet (ml. sähköiset yhteistyöalustat, eTwinning)
• Päättäjien välinen yhteistyö, erilaiset työkalut ja verkostot

• Hakijat organisaatioita/nuorten vapaita ryhmiä -> vahvempi kytkös 
yleiseen kehitystyöhön

• Lisääntyvä könttäsummien ja päivätaksojen käyttö



Keskeisiä kysymyksiä

• poliittinen painoarvo kasvanut +
• hallinnon suoraviivaistaminen +
• Nimi E4All vai säilyvätkö nykyiset?
• Nuoriso-sektorin asema Oma ”luku” ja budjetti
• Aikuiskoulutuksen rooli Oma sektori, mutta määrittely auki
• Budjettijakauma Jakauma sektoreittain vielä auki
• 3. maa yhteistyö Liikkuvuus korkeakouluissa + nuorisossa

yhteistyöhankkeissa kaikilla sektoreilla?
• Opintolainajärjestely ? Ei päätetty vielä
• Toiminnot Uudet toiminnot, nykyisten jatkuvuus? 

Valintamenettelyt?
• Ohjelmakomitean rooli Yksi komitea?



Mitä ”tiedetään”?
Sivistyneitä veikkauksia
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Liikkuvuustoiminnot
• Opiskelijaliikkuvuus korkea-asteella ja ammatillisessa, 

nuorten liikkuvuus
• Asiantuntijaliikkuvuus kaikissa kohderyhmissä
• Liikkuvuus kolmansiin maihin korkea-asteella ja nuorisossa
• Hakemukset vain instituutioiden kautta (+ nuorisoryhmät)
• Opintolainamenettely maisteriopinnoille???

Yksilöliikkuvuus erillisinä toimintoina poistuu
• Koulujen oppilasliikkuvuus ja aikuisopiskelijoiden 

liikkuvuus jatkuu yhteistyöhankkeiden sisällä
• Apulaisopettajien liikkuvuus osaksi Erasmusta
• Täydennyskoulutusapurahat, valmistavat vierailut ja 

opintovierailut jatkuvat osana asiantuntijavaihtoja ?
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Yhteistyöhankkeet
• Strategiset kumppanuushankkeet
• Knowledge alliances (uusi, lähinnä korkea-aste)
• Sector skills alliances (uusi, ammatillinen) 
• Sähköiset yhteistöalustat (eTwinning)

Muutoksia/epäselvää
• Kumppanuushankkeiden malli auki, ilmeisesti sekä pieniä ja 

suuria hankkeita. Valintamekanismi keskustelun alla. Linkitys 
instituution ”strategiaan” 

• Alueellisten toimijoiden Regio-hankkeet mahdollisesti jatkuvat 
ja laajenevat eri sektoreille

• Erasmuksen intensiivikurssit (IP) omana toimintonaan loppuu
• Erasmuksen kielikurssit (EILC) omana toimintonaan loppuu
• eTwinningiä vastaavia alustoja muillekin sektoreille
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Päättäjien välinen yhteistyö ja verkostot

Jatkuvuutta:

• Nykyiset instrumentit jatkuvat: EQF, ECTS, ECVET, ENQA, 
EQAVET, jne

• Nykyiset verkostot jatkuvat: Europass, Eurodesk, 
Euroguidance, NARIC, Eurydice, Youth forum, jne
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Kiitos!


