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Suomi Erasmus+- ohjelmassa

• Suomi on osallistunut vuodesta 1991 EU:n koulutus- ja nuoriso-
ohjelmiin, ja sinä aikana ohjelmien kautta on rahoitettu jo lähes 300 000 
suomalaisen ulkomaanjaksoa.

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

• Nykyisin Erasmus+ -ohjelma kattaa kaikki koulutusasteet 
varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen, nuorisotyöhön ja urheiluun. 

• Ohjelma rahoittaa yli 20 000 ulkomaanjaksoa vuodessa ja on tärkein 
kansainvälistä toimintaa rahoittava ohjelma Suomessa ja koko 
Euroopassa. 

• Suomessa ohjelma rahoittaa yli puolet korkea-asteen ja ammatillisten 
opiskelijoiden ulkomaanjaksoista. Nuorten ja opiskelijoiden lisäksi 
ohjelma tukee myös opettajien, kouluttajien tai nuorisotyöntekijöiden 
kansainvälistä yhteistyötä ja erilaisia yhteistyöhankkeita.
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Suomen Erasmus+ -määrärahojen kehitys 
hanketyypeittäin 2014-2019 (€)
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Myönnetyt Erasmus+ -liikkuvuudet 2014-2019 (hlö) 
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Arvioitu Erasmus+ -rahoitus Suomessa 2021-2027 
(miljoonaa €, 5/2020) sekä 2020 toteutunut rahoitus
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Erasmus-neuvottelut (rahoituskausi 2021-2027) 
Suomen pj-kaudella S2019

• Suomen PJ-kaudella Erasmus-ohjelman osalta on tuloksena saavutettu yhteisymmärrys mm. 
ohjelman liikkuvuudesta ja virtuaalisen yhteistyön muodoista, inkluusiosta, eurooppalaisesta 
lisäarvosta sekä indikaattoreista. 

• Uusi ohjelma jatkaa nykyisellä nimellään Erasmus+.

• Ohjelmasta tulee nykyistä osallistavampi. Asetukseen tulee oma ohjelman osallistavuutta 
käsittelevä luku ja heikommassa asemassa olevien henkilöiden osallistumismahdollisuuksia 
parannetaan. Kunkin maan tulee tehdä suunnitelma, miten rohkaistaan sellaisten henkilöiden 
osallistumista, joilla on eri syistä vaikeuksia osallistua.

– Erilaisia keinoja: tiedottamista, neuvontaa, vertaistukea tai tarvittaessa antaa myös 
taloudellista lisätukea. Kansallisesti voidaan päättää toimenpiteistä ja siitä mihin 
kohderyhmiin niitä erityisesti kohdistetaan.

• Perinteiset ulkomaanjaksot ja kv- yhteistyö säilyvät ohjelman kulmakivinä. Asetusta 
selkeytettiin niin, että jatkossa lisää mahdollisuuksia virtuaaliseen yhteistyöhön ja 
virtuaaliseen oppimiseen. Virtuaalinen yhteistyö tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia saada 
kansainvälistä kokemusta myös sellaisille henkilöille, jotka eivät eri syistä voi lähteä 
ulkomaanjaksolle toiseen maahan.

• Aikataulu kinkkinen: uusi komissio ja rahoituskokonaisuus auki

• Synergia-kokonaisuus jäi avoimeksi, mutta jäsenmailla sen suhteen paljon kiinnostusta

8



Ohjelma-asetusehdotuksen resitaalikirjaus

• Synergies with Horizon Europe should ensure that combined 

resources from the Programme and the Horizon Europe 

Programme are used to support activities dedicated to 

strengthening and modernising European higher education 

institutions. Horizon Europe will, where appropriate, complement the 

Programme's support for the European Universities initiative, in 

particular its research dimension as part of developing new joint and 

integrated long term and sustainable strategies on education, research 

and innovation. Synergies with Horizon Europe will help to foster the 

integration of education and research in higher education institutions.
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Erasmus- neuvottelut HR ja DE vetämänä

• FI jätti hyvät asetelmat tuleville pj-maille 

• Osa ohjelmaan liittyvistä kysymyksistä jäi avoimeksi. Näitä 
ovat mm. budjetti, ohjelman hallintomalli, ohjelmaan tulevat uudet 
toiminnot (Eurooppalaiset korkeakouluverkostot, DiscoverEU ja 
ammatillisen koulutuksen laatuyksilöt) sekä aikuisopiskelijoiden 
liikkuvuus ja urheilukokonaisuus. 

• Ohjelmamaiden ulkopuolisten ns. kolmansien maiden 
osallistumista koskevat artiklat odottavat lisätietoja brexitistä.

• EP valmis neuvottelemaan neuvoston kanssa vasta kun 
rahoituskehyksistä on selvyys: ”nothing is agreed until everything is 
agreed”

• Neuvottelut jäissä (MFF, hallinto, brexit, COVID-19), neuvottelut 
tulevat jatkumaan DE pj-kaudella
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Eurooppalaiset korkeakouluverkostot 
-aloite

Jonna Korhonen
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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Eurooppalaiset 
korkeakouluverkostot

• Lippulaiva-aloite, joka tukee eurooppalaisen koulutusalueen 
saavuttamista vuoteen 2025 mennessä

• Tavoitteena edistää eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaista identiteettiä 
sekä parantaa merkittävästi eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua ja 
kilpailukykyä

• Rajatylittävää yhteistyötä testataan erilaisin yhteistyömallein, joissa

– pitkäaikainen strategia – yhteydet tutkimukseen ja innovaatioihin 

– yhteinen kampus, liikkuvuus ja opiskelijakeskeinen 
opetussuunnitelma

– haasteisiin perustuva lähestymistapa
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Yhteistyömallien pilotointi
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Kohti Euroopan 
tulevaisuuden korkeakouluja
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• Korkeakouluverkostot viemässä eteenpäin 

korkeakoulutuksen muutosagendaa Euroopassa

– Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen välinen 

yhteistyö suurien haasteiden ratkaisemiseksi

– Synergiat ja täydentävyys 

rahoitusinstrumenteissa

– Eurooppalaista tutkimusaluetta ja eurooppalaista 

koulutusaluetta koskevat komission aloitteet 



Opetushallituksen Erasmus+ -
tietoisku

Anni Kallio ja Anne Siltala

Opetushallitus
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Opetushallituksen Erasmus+ -tietoisku

• Uuden ohjelman ensimmäinen Erasmus+ hakukierros vuonna 
2021: aikataulu selviää, kunhan hakukuulutus julkaistaan 
syksyllä

– Erasmus+ korkeakoulutukselle:  https://www.oph.fi/erasmus-korkeakoulutukselle

– Uuden ohjelman valmistelu: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-
korkeakoulutukselle-uusi-ohjelmakausi-2021-2027

• Ennakkotieto: Mahdollinen ylimääräinen KA2 hakukierros 
syksyllä 2020 digitaalisen oppimisen tukemiseen koulutuksessa

• Uutta korkeakoulutuksen liikkuvuustoiminnoissa (KA1): Blended
intensive programmes = kv-yhteistyössä toteutettavat 
opintojaksot, jotka yhdistävät fyysistä liikkuvuutta ja online-
oppimista

https://www.oph.fi/erasmus-korkeakoulutukselle
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-korkeakoulutukselle-uusi-ohjelmakausi-2021-2027
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