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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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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  

• 2012/2013 Päätös EU:n rahoituskehyksestä ja 

ohjelmabudjetista 

 

• 2013 Ministerineuvoston, EP:n ja komission kantojen       

  yhteensovitus 

• 2013 Ohjelmapäätös 

• 2014 Ohjelma alkaa 
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Uusi ohjelma pähkinänkuoressa 

• Tavoitteet: Linkitys Eurooppa 2020 strategiaan 

 

• Budjetti: esitetty 19 mrd  (+ 70%) 

– Todellinen kasvu? Jakauma sektoreittain? 

 

• Rakenne: Yhdistetään olemassa olevat 

ohjelmat, uutena urheiluala. Koulutukselle, 

nuorisolle ja urheilulle omat ”alaohjelmat” 

– Nimi? Vanhat brandinimet? 

 



Uusi ohjelma --- jatkuu 

• Toiminnot järjestetty kolmen päätoiminnon alle – nykyisin 

60 + 

• Liikkuvuus (nuoret , henkilöstö ja asiantuntijat) 

• Yhteistyöhankkeet (ml. sähköiset yhteistyöalustat, 

eTwinning) 

• Päättäjien välinen yhteistyö, erilaiset työkalut ja 

verkostot 

• Pienet toiminnot pois, nykyisten jatkuvuus? 

 

• Hakijat organisaatioita  

• Nivoutuminen oppilaitoksen toimintaan! 

 

 
 



Erasmus for Schools (Komission esitys) 
Nina Rekola/5.11.2012 

• Ohjelmalla halutaan nostaa opetuksen ja oppimisen laatua 

koulussa organisaationa 

 

• Koulu organisaationa hakijana 

 

• Kehittämissuunnitelma ( EDP) 

 

• Eurooppalainen yhteistyö 

-    toteuttaa ohjelman tavoitteita 

-    tukee koulun omia kehittämishankkeita 

- on vaikuttavaa yksilö-, organisaatio- ja systeemisellä tasolla 

- välineenä mm. liikkuvuus- ja hanketuki 
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1.Henkilöstön liikkuvuus/Key activity 1 
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  Kurssit, työpaikkaharjoittelu, job shadowing 

  Pitempiaikaista opettajavaihtoa selvitellään (max 12 kk) 

  1 haku vuodessa – voidaan hakea yhtä tai useita     

 liikkuvuuksia 

  2 -vuotinen sopimus 

  Vaikuttavuus, levitystoiminta, raportointi 

  Kertakorvaukset? 

  e-Twinningportaali apuna kurssien löytämisessä ja   

 levitystoiminnassa 

  Raportointi  Mobility Toolissa 

 

  Liikkuvuuden kesto 2 pv – 2 kk 

 

 



2. Strategic Partnerships -hankkeet/Key activity 2 

 Koulujen/oppilaitosten väliset (min.bilateraalinen) 

 Koulujen ja muiden alan  organisaatioiden väliset 

  (esim. OKL …) (min. 3 org. 3 maata) 

 Paikallisen/alueellisen kouluhallinnon ja koulujen väliset  

  (min bilat: hallinto+koulu+muu toimija) 

 Koulujen väliset liikkuvuushankkeet (min. bilat.) 

  *  luokkien väliset vaihdot 

        * IPM/yksilöllinen oppilasliikkuvuus 

 eTwinning -virtuaalihankkeet 

 Yksi hankkeen organisaatioista jättää yhteisen 

   hakemuksen? 

 Liikkuvuuksia tuetaan, jos ne ovat relevantteja hankkeen 

   toteutukselle 
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Strategic Partnership - hankkeet 

 Yksi hakuaika vuodessa 

 Sopimuskausi  2 vuotta ( tai 3 vuotta)? 

 Könttäsummatuki – oma kansallinen toimisto maksaa tuen? 

 eTwinningportaali työskentelyn apuvälineenä ja 

levitystoiminnassa 

 Levitystoiminta oleellista – ohjelmalla oma levitystoiminnan 

alusta. 

 

 eTwinning –portaali laajenee palvelemaan koko 

kouluopetuksen sektoria 

                -  koottua tietoa EUn koulutuspolitiikasta 

     -  portaali opettajankoulutukselle 
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         - paikallisen/alueellisen yhteistyön alusta (Regio) 

         - eTwinning – kouluille 

         - eurooppalaiset täydennyskoulutukset 

         - koulut – apulaisopettajat  

         - yhteistyökoulujen haku  
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Policy-yhteistyö/ Key activity 3 

 Kehittää kouluopetusta policytasolla kansallisesti ja 

eurooppalaisessa yhteistyössä 

 Kansallisesti sovitut teemat: esim. koulupudokkuuden 

vähentäminen, varhaiskasvatus, opettajien perus- ja 

täydennyskoulutus, ammatillinen kehittyminen jne. 

 Kehittämishanketukea  

 Verkostotukea – joillekin Euroopanlaajuisille verkostoille 

 Hankkeissa mukana levitys/viestintäasiantuntija 

 Haetaan vaikutuksia koulujärjestelmiin 

 Jatkuva raportointi hankkeen etenemisestä Komissiolle 
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Muutoksia entiseen… 

• Comenius apulaisopettajatoiminto siirtyy 

korkeakoulupuolelle 

• Valmistavat vierailut ja kontaktiseminaarit nykymuodossa 

lakkaavat 

• Opintovierailut –ohjelma nykymuodossa lakkaa 
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Kiitos! 


