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Miten Erasmus+ on reagoinut korona-
epidemiatilanteeseen ja etäopetusjärjestelyihin
• Henkilökuntaliikkuvuus ja opettajien täydennyskoulutusjaksot pysähtyneet ”kuin 

seinään”, palattu Suomeen ja lähdetty täältä takaisin kotiin

• Kevään kansainvälinen opetus- ja hanketoiminta ml. fyysiset vaihdot pitkälti 
keskeytyneet tai peruuntuneet, aktiviteetteja on siirretty ainakin syksyyn 2020

• Ohjelma hyväksyy aiheutuneita kuluja (force majeur) ja hankkeiden sopimuskausia 
on pidennetty

• Kumppanuushankkeissa jonkin verran etäkokoustamista keskeisten partnereiden 
kesken

• Yllättävän vähän meille on tähän asti kantautunut viestiä, että oltaisiin siirrytty 
verkkopohjaiseen opetusyhteistyöhön (kiire etäopetusjärjestelyjen parissa? eri 
maiden tekninen valmius? eri maiden pedagoginen osaaminen?)
-> tulossa kysely miten nähdään tilanne, yhteistyön tulevaisuus ja parhaita kv-
etäopetuksen käytäntöjä yms. 2



Kriisissä piilee myös mahdollisuus
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Uusi Erasmus+ -ohjelmakausi valmistelussa
Ohjelma perustetaan asetuksella vuosiksi 2021 - 2027

• Komission esitys 5/2018, jäsenvaltioiden kannat 11/2018 ja 
parlamentin muutosesitykset 3/2019

• Käynnissä ns. trilogineuvottelut, muodolliset päätökset vasta 2020 lopulla

Pääperiaatteet taustalla

• Jatkuvuus: Ohjelman rakenne säilyy samanlaisena jakautuen kolmeen avaintoimeen

• Kasvava budjetti: Komissio on esittänyt budjetin kaksinkertaistamista nykyiseen ohjelmaan 
verrattuna, parlamentti kolminkertaistamista, mutta jäsenvaltiot puhuvat myös 1,8 –kertaisesta 
budjetista - budjettineuvottelut vielä käynnissä 

Käytännön toimeenpanoa valmistellaan samanaikaisesti

• Erilaisissa työryhmissä

• Ensimmäiset hakukierrokset kevät 2021, valmisteluhakuja jo 2020 (?)
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Painotuksia neuvotteluissa
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Liikkuvuushankkeet KA1
– suunnitelmallisuus ja strategisuus
• Liikkuvuus toteutetaan jatkossa KA1 toiminnossa: oppilaiden yksilöliikkuvuus ja 

ryhmäliikkuvuus, henkilökuntaliikkuvuus ja opettajien täydennyskoulutusjaksot 
(kaikki haetaan kerralla)

• Liikkuvuudessa yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallista, monivuotista, 
strategisempaa ja myös pysyvämpää yhteistyötä – ”Erasmus+ Accreditation”

• Akkreditointi haetaan kerran, sisällöllinen ja laadullinen kokonaisarviointi

• Akkreditointi myös mahdollinen esim. kunnalle, ylläpitäjälle ja/tai koulujen 
verkostolle (konsortio)

• Rahoitusta voi sen jälkeen hakea kevyesti joka vuosi

• Lisäksi säilyy, pääasiassa uusille toimijoille tarkoitettu, mahdollisuus hakea yksittäistä, 
pienimuotoista hanketta (maks. 2 tai 3 kertaa) 6



Kumppanuushankkeet KA2
–organisaatioiden kansainvälisyyden 
vahvistaminen joustavasti
• Linkitys aina opetussuunnitelmiin ja koulun/organisaation kehittämiseen, kuten nytkin

• Erikokoiset hankkeet mahdollisia, myös hyvin isot ja laajat: hallintovaatimukset kasvavat 
rahoituksen myötä

• Ohjelmassa säilyy myös pienimuotoiset yhteistyöhankkeet (KA2 small-scale
partnerships), etenkin uusille ja pienille toimijoille (myös kahdenväliset) 

• Raportoinnin painotus jatkossa tuloksissa ja vaikutuksissa (ei taloudessa) ja myös esim. 
jatkorahoitus mahdollista hyvän käytännön tai hanketuloksen levittämiseen ja 
jalkauttamiseen
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