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KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE 

Tuhannenkin kilometrin matka alkaa yhdestä askelesta 

-Laotse- 

 

Kansainvälistymisen polut, käsikirja verkostoista, vaihto-ohjelmista ja rahoituk-

sesta on tehty oppaaksi ulkomaille opiskelemaan tai töihin lähtöä suunnitteleville 

ja avuksi kansainväliseen verkostoitumiseen. Kirjan julkaiseminen liittyy kansain-

välisen osaamisen ja asiantuntijuuden suunnitelmalliseen kehittämiseen Oulun 

Eteläisen alueella. 

 

Käsikirjan ensimmäiseen lukuun on koottu tietoa vaihto-ohjelmista ja opintoko-

konaisuuksien suorittamisesta ulkomailla. Lisäksi luvusta löytyy linkkejä opiskeli-

joiden kansainvälisiin verkostoihin ja apurahatietokantoihin. Työssäoppimiseen, 

työharjoitteluun, työelämäjaksoihin, vapaaehtoistyöhön ja palkalliseen työhön ul-

komailla liittyviä mahdollisuuksia esitellään käsikirjan toisessa luvussa. 

 

Verkostoituminen on keskeinen osa oppilaitosten ja yrityselämän kansainvälisty-

mistä. Kolmannessa luvussa on kuvattu mahdollisuuksia hankkia rahoitusta ja yh-

teistyökumppaneita kansainvälisiin hankkeisiin. Neljänteen lukuun on koottu tie-

toa sivustoista, joilta löytyy hyödyllistä yleistietoa ulkomaille lähteville sekä maa-

kohtaisia sivustoja. Käsikirjan lopussa on tiedonhakua helpottavat taulukot vaihto-

ohjelmista, rahoitusohjelmista ja kansainvälisistä verkostoista sekä muistilista ul-

komaille lähtevälle.  

 

Kirjan sisältöä täydentää Oulun Eteläisen alueportaalissa (www.oulunetelainen.fi) 

oleva kansainvälisten yhteyksien kartta, josta löytyy tietoa alueen julkisten toimi-

joiden kansainvälisistä kumppaneista. Oulun Eteläisen alueen julkisten toimijoi-

den kansainvälisen toiminnan nykytilasta on myös julkaistu tutkimusraportti elo-

kuussa 2012 (www.oei.fi/julkaisuja).  

 

Oulun Eteläisen instituutti on tuottanut tämän käsikirjan osana EU-rahoitteista 

(EAKR) Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittä-

minen -hanketta. Merkittävä työpanos käsikirjan sisällön kokoamisessa on ollut 

tutkimusharjoittelija Edla Puoskarilla, jota haluamme kiittää innostavasta yhteis-

työstä kesän 2012 aikana. 

 

Syyskuussa 2012 

Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti 

 

 

Eija-Riitta Niinikoski   Leena Eskola 

kehityspäällikkö   projektisuunnittelija 

http://www.oulunetelainen.fi/
http://www.oei.fi/julkaisuja
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1 OPISKELU ULKOMAILLA 

Ulkomaille opiskelemaan haluavalle on tarjolla useita vaihtoehtoja. Opiskelijavaihtomah-

dollisuuksien kirjo on laaja; vaihtoon voi lähteä useisiin eri maihin, erilaisissa opintovai-

heissa ja ajallisesti hyvin eripituisille jaksoille. Vaihtopaikan voi löytää oman oppilaitok-

sen kautta tai omatoimisesti etsimällä. Useat opiskelijoiden liikkuvuutta edistävät ohjel-

mat tarjoavat vaihtomahdollisuuksia myös oppilaitosten opettajille ja muulle henkilökun-

nalle. Pidempiaikaisesta ulkomailla opiskelusta kiinnostunut voi suorittaa kokonaisen 

tutkinnon ulkomailla. Useassa eri maassa suoritetut opinnot tarjoavat ikimuistoisia koke-

muksia ja uusia näkökulmia opintoihin.  

Vaihto-ohjelman etsimistä helpottavaan taulukkoon kirjan lopussa pääset tästä 

 

1.1 Vaihto-ohjelmat peruskoulun ja toisen asteen opis-

kelijoille 

COMENIUS (osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

Comenius on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma, jolla tuetaan eurooppalaisten 

koulujen yhteistyötä ja niiden välistä oppilas- ja henkilökuntavaihtoa. Ohjelman tavoit-

teena on edistää ymmärrystä Euroopan kulttuurien ja kielten monimuotoisuudesta. Oppi-

laitosten oppilaat ja henkilökunta voivat hakea apurahaa vaihtojaksoihin tai muuhun kan-

sainväliseen toimintaan oman oppilaitoksensa kautta.  

Comenius-ohjelmasta myönnetään rahoitusta päiväkodeille, esikouluille, peruskouluille, 

lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, erityiskouluille, ja taiteen perusopetuksen oppilai-

toksille. Korkeakouluilla ja niiden opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua apulaisopetta-

jaharjoitteluohjelmaan ja keskitettyihin hankkeisiin.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm  

http://www.kslll.net/ 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/school_en.htm   

Comenius-koulujen yhteistyökartta:  

http://www.comeniusmaps.eu/en/pub/index.htm  

KANSAINVÄLISET LEIRIT 

Kansainvälisiä leirejä järjestetään keskenään samaan ikäryhmään kuuluville lapsille tai 

nuorille. Keskeisin leirien tavoite on yhdessäolo ja toisilta oppiminen pelien ja retkien 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-%09programme/comenius_en.htm
http://www.kslll.net/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/school_en.htm
http://www.comeniusmaps.eu/en/pub/index.htm
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lomassa. Leirejä järjestävät mm. Platform, CISV, Rotary Club, Allianssi ja 4H-liitto, joi-

den www-sivuilla on lisätietoa leireille hakemisesta. 

Lisätietoa: http://villaelba.fi/platform 

http://maailmalle.net/nuorisotoiminta_ja_vapaa-aika/nuorten_leirit_ja_perhe-

vaihdot/kansainvaliset_leirit  

http://www.cisv.fi/ 

http://www.ryefinland.com/index.php?page=leirivaihto 

http://www.nuorisovaihto.fi/vapaaehtoistyo/kansainvaliset+tyoleirit/ 

http://www.4h.fi/maailmalle/ 

KESÄLUKIOT 

Kesälukioseura järjestää lukiokursseja ulkomailla mm. Espanjassa, Iso-Britanniassa, 

Ranskassa, Saksassa ja Puolassa. Kesälukiot on tarkoitettu yli 15-vuotiaille opiskelijoille 

ja niiden suorittamiseen on mahdollista saada kesäyliopistoseuralta apurahaa. Opiskelija 

ilmoittautuu kurssille itse ja sopii mahdollisesta opintojen korvaavuudesta oman oppilai-

toksensa kanssa.  

Lisätietoa: http://www.kesalukio.fi/pages/kesalukiot.html  

LEONARDO DA VINCI (osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelmasta myönnetään 

apurahaa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien 3–39 viikon opiskelijavaihtoon. 

Usein vaihto-opiskeluun on sisällytetty myös työssäoppimisjakso. Opiskelija voi hakea 

apurahaa oman oppilaitoksensa kautta. 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/leonardo_da_vinci/liikkuvuushankkeet 

NORDPLUS JUNIOR 

Nordplus Junior -ohjelmalla tuetaan Pohjoismaiden ja Baltian välistä oppilas- ja opettaja-

vaihtoa sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä. Ohjelman piiriin kuuluvien oppilaitosten 

oppilaat ja henkilökunta voivat osallistua ohjelman tukemaan toimintaan oman oppilai-

toksensa kautta. Rahoitusta voivat hakea esi- ja peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilai-

tokset ja oppisopimuskoulutusta järjestävät oppilaitokset. Hakukierrokset päättyvät maa-

lis- ja lokakuussa. 

Lisätietoa:  http://www.nordplusonline.org/eng/junior 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior  

http://villaelba.fi/platform
http://maailmalle.net/nuorisotoiminta_ja_vapaa-aika/nuorten_leirit_ja_perhevaihdot/kansainvaliset_leirit
http://maailmalle.net/nuorisotoiminta_ja_vapaa-aika/nuorten_leirit_ja_perhevaihdot/kansainvaliset_leirit
http://www.cisv.fi/
http://www.ryefinland.com/index.php?page=leirivaihto
http://www.nuorisovaihto.fi/vapaaehtoistyo/kansainvaliset+tyoleirit/
http://www.4h.fi/maailmalle/
http://www.kesalukio.fi/pages/kesalukiot.html
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.cimo.fi/ohjelmat/leonardo_da_vinci/liikkuvuushankkeet
http://www.nordplusonline.org/eng/junior
http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior
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OPISKELIJAVAIHDOT 

Yläkoulujen, lukioiden ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat ha-

kea opiskelijavaihtoon joko erillisten vaihto-ohjelmien tai oman oppilaitoksensa kautta. 

Tarjolla on vuoden kestäviä ja lyhyempiä vaihtojaksoja ja kielikursseja. Opiskelijoiden 

perheet voivat toimia vaihto-oppilaiden isäntäperheinä kotimaassa. Vaihto-

oppilasjärjestöjä ovat mm. AFS, ASSE, EF Education, Explorius, into Education, Pohjo-

la-Norden, STS, Suomen Rotaryn nuorisovaihto, Suomi-Saksa-yhdistysten liitto, TR-

Kielimatkat, UP Education ja YFU. Osa järjestöistä tarjoaa myös vapaaehtoistyö- ja Au 

pair -ohjelmia. 

Lisätietoa: http://www.afs.fi/ 

 http://www.asse.fi/  

 http://www.ef.fi/ 

 http://www.explorius.fi/  

 http://www.vaihto-oppilas-into.fi/  

http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_sti-

pendit/oppilasvaihto_ja_leirikoulut/?id=845  

http://www.sts-education.com/finland/hs/aloitus/, http://www.ryefinland.com/ 

http://www.ssyl.fi/?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2 

http://www.kielimatkat.net/ 

 http://www.upeducation.fi/fi/Etusivu  

 http://www.yfu.fi/ 

YOUTH IN ACTION 

Youth in Action on Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma, joka on suunnattu pääasi-

allisesti 15–28-vuotiaille nuorille ja yleishyödyllisten organisaatioiden (kuten kuntien 

nuorisotoimien ja nuorisojärjestöjen) työntekijöille. Ohjelma tarjoaa nuorille mahdolli-

suuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, toimia yhteistyössä muiden nuorten kanssa ja 

hankkia kansainvälistä kokemusta Suomessa ja muualla Euroopassa. Eurooppalaiset nuo-

ret voivat hakea ohjelmasta rahoitusta ryhmätapaamisiin, nuorisoaloitteisiin, nuorten de-

mokratiahankkeisiin ja eurooppalaista vapaaehtoispalvelua varten. Ohjelma tukee myös 

nuorten parissa toimivien koulutusta ja verkostoitumista sekä nuorten ja nuorisopolitiikas-

ta vastaavien tapaamisia. 

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/youth_in_action 

  http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/ 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/enews/letters2011/nov_en.htm  

 

http://www.afs.fi/
http://www.asse.fi/
http://www.ef.fi/
http://www.explorius.fi/
http://www.vaihto-oppilas-into.fi/
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/oppilasvaihto_ja_leirikoulut/?id=845
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/oppilasvaihto_ja_leirikoulut/?id=845
http://www.sts-education.com/finland/hs/aloitus/
http://www.ryefinland.com/
http://www.ssyl.fi/?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2
http://www.kielimatkat.net/
http://www.upeducation.fi/fi/Etusivu
http://www.yfu.fi/
http://www.cimo.fi/ohjelmat/youth_in_action
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/youth/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/enews/letters2011/nov_en.htm
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1.2 Vaihto-ohjelmat korkeakouluopiskelijoille 

CREPUQ 

CREPUQ on Kanadan ranskankielisen alueen Quebecin rehtorien neuvosto, jonka piiriin 

kuuluu 13 ranskankielistä ja kolme englanninkielistä yliopistoa. CREPUQ on solminut 

suomalaisten yliopistojen kanssa useita kahdenvälisiä vaihtosopimuksia, joilla edesaute-

taan kyseisten oppilaitosten opiskelijavaihtoa. Yhteistyöyliopistojen opiskelijat voivat 

hakea apurahaa vaihtoon oman oppilaitoksensa kautta. 

Lisätietoa:  http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca/Accueil.php3?id_article=202 

ERASMUS (osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

Erasmus on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma, jolla tuetaan eurooppalaisten 

korkeakoulujen yhteistyötä, korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä 

korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. Ohjelma on suunnattu 

yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle 

sekä yrityksille, harjoittelijakonsortioille ja muille työelämän organisaatioille. Korkea-

koulujen opiskelijat voivat hakea Erasmus-apurahaa vaihto-opiskeluun oman oppilaitok-

sensa kautta. 

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmus 

  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm  

  http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf 

FIRST 

FIRST-ohjelmalla edistetään Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja 

opettajavaihtoa sekä yhteisten intensiivikurssien organisoimista. Ohjelman aikana synny-

tetyille korkeakouluverkostoille myönnetään apurahaa vaihto-ohjelmien kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen. FIRST-verkostoon kuuluvien korkeakoulujen vähintään toisen vuoden 

opiskelijat voivat hakea vaihtoon Venäjälle oman oppilaitoksensa kautta. 

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/first 

FREEMOVER-VAIHTO  

Freemover-vaihto eli itsenäinen vaihtoon lähteminen on hyvä vaihtoehto opiskelijalle, 

joka haluaa opiskelemaan muualle kuin oppilaitoksensa tarjoamiin vaihtokohteisiin. 

Freemover-vaihdon valinnut etsii itse opiskelupaikkansa, maksaa mahdolliset opiskelu-

maksut ja sopii oppilaitoksensa kanssa opintojen hyväksi lukemisesta.  

 

http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca/Accueil.php3?id_article=202
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmus
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/erasmus0910_en.pdf
http://www.cimo.fi/ohjelmat/first
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Lisätietoa:  http://www.academyaccess.com/ 

http://www.asiaexchange.org/fi/  

http://education.kilroy.fi/ 

http://www.opiskelijavaihto.fi/  

http://www.maailmalle.net/opiskelu/vaihto-opiskelu/korkeakouluopiskelijoi-

den_opiskelijavaihto/vaihtoon_itsenaisesti  

ISEP (International Students Exchange Program) 

ISEP on yhdysvaltalainen vaihto-opiskeluorganisaatio, joka tarjoaa satoja vaihto-

opiskelukohteita verkostoon kuuluvien oppilaitosten opiskelijoille. ISEP:n kautta opiske-

lija voi hakea vaihtoon Yhdysvaltojen lisäksi mm. Latinalaiseen Amerikkaan, Etelä-

Afrikkaan, Etelä-Koreaan ja Japaniin. Syyslukukauden hakuaika päättyy helmikuussa ja 

kevätlukukauden syyskuussa. Kesäkurssien hakuajat vaihtelevat vuosittain. 

Lisätietoa: http://www.isep.org/index.html 

        Kuva Salla Aurén 

http://www.academyaccess.com/
http://www.asiaexchange.org/fi/
http://education.kilroy.fi/
http://www.opiskelijavaihto.fi/
http://www.maailmalle.net/opiskelu/vaihto-opiskelu/korkeakouluopiskelijoiden_opiskelijavaihto/vaihtoon_itsenaisesti
http://www.maailmalle.net/opiskelu/vaihto-opiskelu/korkeakouluopiskelijoiden_opiskelijavaihto/vaihtoon_itsenaisesti
http://www.isep.org/index.html
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NORDIC CENTRE AT FUDAN UNIVERSITY 

Nordic Centre at Fudan University on Kiinalais-pohjoismainen Shanghaissa sijaitseva 

yhteistyökonsortio, johon kuuluu kiinalaisen Fudan -yliopiston lisäksi 25 pohjoismaista 

yliopistoa. Keskuksessa järjestetään erilaisia kursseja, jotka ovat avoinna yhteis-

työyliopistojen opiskelijoille.  

Lisätietoa: http://www.nordiccentre.org/ 

NORDIC CENTRE IN INDIA (NCI) 

Nordic Centre in India on Pohjoismaisten yliopistojen muodostama yhteistyökonsortio, 

jonka tavoitteena on kehittää tutkimusmahdollisuuksia Intiassa ja edistää intialaisten ja 

pohjoismaisten yliopistojen yhteistyötä. Yhteistyöyliopistojen opiskelijoilla on mahdolli-

suus osallistua keskuksessa järjestettäville intensiivikursseille.  

Lisätietoa: http://www.nci.uu.se/ 

NORDKURS 

Nordkurs-ohjelma tarjoaa korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden opiskella pohjois-

maista kieltä ja kulttuuria toisessa Pohjoismaassa. 2–4 viikkoa kestävät kurssit ajoittuvat 

touko-elokuulle. Kurssille myönnettävää apurahaa haetaan oman oppilaitoksen kautta. 

Hakuaika päättyy maaliskuussa. 

Lisätietoa: http://www.nordkurs.org/ 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordkurs  

NORDPLUS KORKEAKOULUTUS 

Nordplus korkeakoulutus -ohjelmalla tuetaan Pohjoismaiden ja Baltian välistä oppilas- ja 

opiskelijaliikkuvuutta sekä hanke- ja verkostoyhteistyötä yliopistoissa ja ammattikorkea-

kouluissa. Ohjelmasta myönnetään opiskelijoille apurahoja 1-12 kuukauden kokopäi-

väopintoihin tai harjoitteluun. Haku suoritetaan oman oppilaitoksen tai organisaation 

kautta. Hakukierros päättyy maaliskuussa. 

Lisätietoa: http://www.nordplusonline.org/eng/higher_education 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_korkeakoulutus  

  

http://www.nordiccentre.org/
http://www.nci.uu.se/
http://www.nordkurs.org/
http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordkurs
http://www.nordplusonline.org/eng/higher_education
http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_korkeakoulutus
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NORTH-SOUTH-SOUTH  

(Higher Education Institution Network Programme) 

North-South-South -ohjelmalla tuetaan yhteistyöhankkeita, sekä korkeakouluopiskelijoi-

den ja opettajien liikkuvuutta. Ohjelman kautta on mahdollista päästä vaihtoon kehitys-

maahan. Apurahaa vaihtojaksoon voi hakea oman oppilaitoksen kautta. 

Lisätietoa: http://cimo.fi/ohjelmat/north-south-south  

North2north   

North2north-ohjelma tukee opiskelijoiden ja opettajien vaihtojaksoja Pohjoismaissa, Ve-

näjällä ja Pohjois-Amerikassa. Tuetun vaihtojakson pituus on 3–12 kuukautta ja sen sisäl-

lön tulee liittyä arktisuuteen tai pohjoisuuteen. Vaihtojaksojen apurahat on suunnattu oh-

jelmaan osallistuvien oppilaitosten opiskelijoille ja opettajille. Apurahaa haetaan oman 

oppilaitoksen kautta.  

Lisätietoa: http://www.uarctic.org/singleArticle.aspx?m=40&amid=55/    

  http://www.cimo.fi/ohjelmat/north2north 

TERVE AFRIKKA -PROJEKTI 

Kansainvälisessä Terve Afrikka -yhteistyöprojektissa on mukana kymmenen suomalaista 

korkeakoulua. Ohjelman kautta järjestetään sosiaali- ja terveysalan vaihtoa Kenian ja 

Ugandan kanssa. Yhteistyökorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat voivat hakea apurahaa 

oman oppilaitoksensa kautta.  

Lisätietoa: http://www.terveafrikka.fi/ 

http://www.maailmalle.net/kokemuksia_maailmalta/kokemustarinoita/kehi-

tysyhteistyossa_keniassa  

UNC-EP (University of North Carolina Exchange Program) 

UNC-EP-ohjelma järjestää korkeakouluopiskelijoille vaihto-opiskelupaikkoja North Ca-

rolinan viiteentoista korkeakouluun. Vaihtojaksot on suunnattu ohjelmaan osallistuvien 

oppilaitosten opiskelijoille. Opiskelijat voivat hakea apurahaa vaihtojaksolle oman oppi-

laitoksensa kautta.  

Lisätietoa:  http://www.uncep.org/index.cfm?FuseAction=Abroad.Home 

 

http://cimo.fi/ohjelmat/north-south-south
http://www.uarctic.org/singleArticle.aspx?m=40&amid=55/
http://www.cimo.fi/ohjelmat/north2north
http://www.terveafrikka.fi/
http://www.maailmalle.net/kokemuksia_maailmalta/kokemustarinoita/kehitysyhteistyossa_keniassa
http://www.maailmalle.net/kokemuksia_maailmalta/kokemustarinoita/kehitysyhteistyossa_keniassa
http://www.uncep.org/index.cfm?FuseAction=Abroad.Home
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1.3 Vaihto-ohjelmat aikuisopiskelijoille 

GRUNDTVIG  (osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

Grundtvig on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma, jolla tuetaan eurooppalaisten 

aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä. Ohjelmalla tuetaan yksilöllistä liikkuvuutta ja 

pitkäkestoisia hankkeita. Osa ohjelmasta on avoin koko aikuisväestölle (yli 18-vuotiaille). 

Ohjelman kautta järjestetään mm. workshop-matkoja, joiden matka- ja oleskelukulut oh-

jelma korvaa. Apurahaa tulee hakea oman oppilaitoksen, yrityksen tai organisaation kaut-

ta.  

Suomessa Grundtvig-ohjelman rahoitusta voivat saada aikuiskoulutusta tarjoavat oppilai-

tokset, aikuisopettajia kouluttavat organisaatiot, museot, aikuiskoulutuksen tutkimuslai-

tokset, yritykset, järjestöt, vapaaehtoistyötä järjestävät organisaatiot, vankilat, sairaalat, 

kirjastot, museot ja muut kulttuurialan organisaatiot. 

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php 

http://europa.eu/ey2012/ 

http://www.ttl.fi/partner/aktiivinen_ikaantyminen/Sivut/default.aspx  

Workshopiin osallistuminen:  

http://www.cimo.fi-a.innofactor.com/ohjelmat/grundtvig/workshopit_aikuisil-

le/workshopiin_osallistuminen 

NORDPLUS AIKUISKOULUTUS 

Nordplus aikuiskoulutus -ohjelmalla tuetaan aikuiskoulutusalan liikkuvuutta, verkostoja 

ja projekteja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Liikkuvuuteen sisältyvät aikuisopiskelijoiden 

vaihdot, opinto- ja opetusvierailut, valmistelevat vierailut ja opettajien täydennyskoulu-

tusvierailut. Opiskelijat ja oppilaitosten henkilökunta voivat hakea apurahaa oman oppi-

laitoksensa kautta. Hakuaika päättyy maaliskuussa. 

Lisätietoa:  http://www.nordplusonline.org/eng/adult 

  http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_aikuiskoulutus  

  

http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-%09programme/grundtvig_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php
http://europa.eu/ey2012/
http://www.ttl.fi/partner/aktiivinen_ikaantyminen/Sivut/default.aspx
http://www.cimo.fi-a.innofactor.com/ohjelmat/grundtvig/workshopit_aikuisille/workshopiin_osallistuminen
http://www.cimo.fi-a.innofactor.com/ohjelmat/grundtvig/workshopit_aikuisille/workshopiin_osallistuminen
http://www.nordplusonline.org/eng/adult
http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_aikuiskoulutus
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1.4 Opintokokonaisuuksia ulkomailla 

BACHELORSPORTAL 

Bachelorsportal-sivustolla on hakukone englanninkielisistä alemman korkeakoulutason 

opinnoista Euroopan maissa. 

Lisätietoa: http://www.bachelorsportal.eu/ 

 

 

EDUCATION-PORTAL 

Education-portal -sivustolla on hakukone korkeakoulutason opiskelupaikoista Yhdysval-

loissa. 

Lisätietoa: http://education-portal.com/ 

                  Kuva Salla Aurén 

http://www.bachelorsportal.eu/
http://education-portal.com/
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MASTERSPORTAL 

Mastersportal-sivustolla on hakukone englanninkielisistä ylemmän korkeakoulutason 

opinnoista Euroopan maissa. 

Lisätietoa: http://www.mastersportal.eu/ 

PHDPORTAL 

PhDportal-sivustolla on hakukone tohtoritason tutkinnoista Euroopan maissa. 

Lisätietoa: http://www.phdportal.eu/ 

SHORTCOURSEPORTAL 

Shortcourseportal-sivustolta löytyy tietoa Euroopan maissa järjestettävistä lyhytkursseis-

ta. Sivustolla olevasta hakukoneesta voi hakea kielikursseja, kesä- ja talvikursseja, vaihto-

opiskelujaksoja, konferensseja ja muita lyhytkursseja. 

Lisätietoa: http://www.shortcoursesportal.eu/ 

UWC SCHOOLS AND COLLEGES 

UWC eli United World Colleges -oppilaitokset sijaitsevat kahdessatoista eri maassa. 

Niissä järjestetään opiskelumahdollisuuksia lapsille ja nuorille. 17–19-vuotiaiden on 

mahdollista suorittaa kouluissa lukiotason IB -tutkinto. Koulutus järjestetään englannin-

kielellä lukuun ottamatta UWC Costa Ricaa, jossa opetuskielenä on englannin lisäksi es-

panja. UWC-oppilaitokset järjestävät myös lyhytkursseja, jotka sijoittuvat yleensä kesä–

elokuuhun. Suomen UWC-yhdistys myöntää vuosittain stipendin noin kymmenelle suo-

malaiselle UWC-oppilaitoksessa opiskelevalle lukiolaiselle. 

Lisätietoa: http://www.uwc.org/ 

  

Vaihtoehtoja lukioikää nuoremmille:  

http://www.uwcsea.edu.sg/   

http://www.waterford.sz/ 

http://www.uwc-maastricht.com/ 

 

Lyhytkursseista:   

http://www.uwc.org/uwc_education/short_programmes/default.aspx 

  

Tietoa kansainvälisestä IB- tutkinnosta:   

http://www.ibo.org/general/who.cfm 

http://www.mastersportal.eu/
http://www.phdportal.eu/
http://www.shortcoursesportal.eu/
http://www.uwc.org/
http://www.uwcsea.edu.sg/
http://www.waterford.sz/
http://www.uwc-maastricht.com/
http://www.uwc.org/uwc_education/short_programmes/default.aspx
http://www.ibo.org/general/who.cfm
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1.5 Opiskelijoiden kansainvälisiä verkostoja 

ESN INTERNATIONAL  

(International Exchange Erasmus Network) 

ESN International on opiskelijaorganisaatio, joka edustaa kansainvälisesti eri alojen opis-

kelijoita. Verkosto  tukee opiskelijavaihtoa, pyrkii parantamaan kulttuurien välistä ym-

märrystä ja luomaan tukiverkoston eurooppalaisten opiskelijoiden välille. 

Lisätietoa: http://www.esn.org/ 

EUROPEAN STUDENT THINK TANK (EST) 

European Student Think Tank on verkosto, joka on suunnattu Euroopan unionin kehittä-

misestä kiinnostuneille opiskelijoille. Sen kautta järjestetään strategiaryhmätyöpajoja, 

joihin haetaan osallistujia kaikista Euroopan maista. 

Lisätietoa: http://studentthinktank.eu/ 

EUROPEAN YOUTH FORUM 

European Youth Forum on kansainvälinen nuorten organisaatio, jonka tavoitteena on ajaa 

kaikkien eurooppalaisten nuorten etuja. Organisaatio pyrkii jakamaan tietoa ja välittä-

mään mielipiteitä nuorten ja päätöksentekijöiden välillä. 

Lisätietoa: http://www.youthforum.org/# 

ICD (Cultural Diplomacy in Europe) 

ICD-verkosto pyrkii vahvistamaan EU-maiden sekä EU:n ja sen ulkopuolisten maiden 

välisiä suhteita. Ohjelman kautta järjestetään mm. foorumeja nuorille johtajille (Forums 

for Young Leaders), konferensseja, paneelikeskusteluja ja luentoja. Työpajojen aihepiirit 

vaihtelevat taiteesta kahden maan väliseen taloudelliseen yhteistyöhön. 

Lisätietoa: http://www.culturaldiplomacy.org/youngleadersforums/index.php?en  

SALTO 

SALTO on nuorten kansainväliseen työskentelyyn ja harjoittelujaksoihin käytännön väli-

neitä tarjoava yhteistyöverkosto, jonka kautta järjestetään myös kansainvälisiä tapahtu-

mia. Verkosto on osa Youth in Action ohjelmaa.  

Lisätietoa: http://www.salto-youth.net/ 

http://www.esn.org/
http://studentthinktank.eu/
http://www.youthforum.org/
http://www.culturaldiplomacy.org/youngleadersforums/index.php?en
http://www.salto-youth.net/
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1.6 Apurahatietokantoja opiskelijoille 

ASLA Fulbright Graduate Grants 

Fulbright Graduate Grants -ohjelmasta myönnetään apurahoja maisteri- ja tohtoritason 

opintojen tukemiseen Yhdysvalloissa. Stipendin suuruus on 15 000- 30 000 USD.  

Lisätietoa: http://www.fulbright.fi/fi/node/78 

CIMO, MAAKOHTAISET APURAHAT 

CIMO myöntää apurahoja maisteritason opintoihin ja tutkimustyöhön valituissa maissa 

ympäri maailmaa.  

Lisätietoa: http://cimo.fi/ohjelmat/apurahat/apurahat_korkeakoulu-

opintoihin_ulkomaille/-maakohtaiset_apurahat 

PLOTEUS, VAIHTO-OHJELMA + APURAHATIETOKANTA 

Ploteus-sivustolta löytyy maakohtaista tietoa Euroopan maissa suoritettaviin vaihtojak-

soihin liittyen. Sivustolla on tietokanta mm. opintoihin tarjolla olevista apurahoista. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/ploteus/searchcustom.jsp?language=fi&type=EG 

       Kuva Jesse Kipponen 

http://www.fulbright.fi/fi/node/78
http://cimo.fi/ohjelmat/apurahat/apurahat_korkeakouluopintoihin_ulkomaille/-maakohtaiset_apurahat
http://cimo.fi/ohjelmat/apurahat/apurahat_korkeakouluopintoihin_ulkomaille/-maakohtaiset_apurahat
http://ec.europa.eu/ploteus/searchcustom.jsp?language=fi&type=EG
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SCHOLARSHIPPORTAL 

Hakukone opiskeluihin liittyvistä apurahoista Euroopassa. 

Lisätietoa:  http://www.scholarshipportal.eu/#basic 

SYL:N APURAHATIETOKANTA 

Suomen ylioppilaskuntien liiton tietokannassa on tietoa ulkomailla suoritettavien opinto-

jen tukemiseen tarkoitetuista apurahoista. 

Lisätietoa:  http://apurahat.syl.fi/ 

VENÄJÄN VALTION APURAHAT 

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO jakaa Venäjän valtion apurahoja koko tut-

kinnon suorittamiseen tai 1–2 lukukauden vaihtoon Venäjällä. 

Lisätietoa: 

http://cimo.fi/ohjelmat/apurahat/apurahat_korkeakouluopintoihin_ulkomaille/venajan_val

tion_apurahat  

http://www.scholarshipportal.eu/#basic
http://apurahat.syl.fi/
http://cimo.fi/ohjelmat/apurahat/apurahat_korkeakouluopintoihin_ulkomaille/venajan_valtion_apurahat
http://cimo.fi/ohjelmat/apurahat/apurahat_korkeakouluopintoihin_ulkomaille/venajan_valtion_apurahat
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2 TYÖNTEKO ULKOMAILLA 

Ammatilliseen perustutkintoon kuuluva työssäoppimisjakso tai korkeakouluopintoja täy-

dentävä työharjoittelu ovat hyviä kanavia kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen. 

Kansainvälisessä ympäristössä työskentelemisen taitoa arvostetaan globalisoituvilla työ-

markkinoilla ja työskentely ulkomailla luo arvokkaita kontakteja yli rajojen. Päätyötään 

Suomessa tekevillä on runsaasti mahdollisuuksia ulkomaanjaksoihin. Myös opiskelijat 

voivat hakeutua ulkomaille töihin haluamansa pituiselle ajanjaksolle. Kansainvälisiä työ-

elämänjaksoja tarjoavat tässä kappaleessa lueteltujen vaihto-ohjelmien lisäksi useat eri 

hankkeet, kuten North-South-South -ohjelma, Tempus IV -ohjelma ja Hyvä Olo -

verkosto, joista löytyy lisätietoa osiossa 4. Kansainvälisiä verkostoja. 

Vaihto-ohjelman etsimistä helpottava taulukkoon kirjan lopussa pääset tästä. 

2.1 Työssäoppiminen ulkomailla 

AMMATILLISEN II-ASTEEN OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMIS-

JAKSO ULKOMAILLA 

Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvan käytännön työharjoittelun voi suorittaa koti-

maassa tai ulkomailla. Ulkomailla työharjoittelujakso kestää yleensä 4–8 viikkoa. Lisäksi 

siihen voi kuulua opintoja yhteistyöoppilaitoksessa. Työssäoppimiseen ulkomailla vaadi-

taan vähintään 18 vuoden ikä. Oma oppilaitos voi avustaa työssäoppimispaikan löytämi-

sessä, mutta sen voi järjestää myös itsenäisesti. Oppilaitokset kattavat kuluja mm. LEO-

NARDO DA VINCI-, COMENIUS- tai NORDPLUSohjelmien myöntämillä tuilla. 

Lisätietoa:  http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/tyossaoppiminen  

 

Leonardo da Vinci-ohjelma:  

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimow

wwstructure/15484_Leo_ulkomaille-tyossaoppimaan.pdf 

  

Comenius-ohjelma: 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/koulujen_yhteistyohankkeet/yksilollin

en_oppilasliikkuvuus 

 

Nordplus-ohjelma: http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior 

  

CIMOn julkaisu: Valmennettuna maailmalle, Ulkomaan työssäoppimisjakson  

valmennus: 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimow

wwstructure/15501_Valmennettuna_maailmalle.pdf  

http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/tyossaoppiminen
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15484_Leo_ulkomaille-tyossaoppimaan.pdf
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15484_Leo_ulkomaille-tyossaoppimaan.pdf
http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/koulujen_yhteistyohankkeet/yksilollinen_oppilasliikkuvuus
http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/koulujen_yhteistyohankkeet/yksilollinen_oppilasliikkuvuus
http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15501_Valmennettuna_maailmalle.pdf
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15501_Valmennettuna_maailmalle.pdf
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2.2 Työharjoittelu ulkomailla 

ERASMUS, KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN HARJOITTELU  

(osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

Euroopan unionin korkeakoulujen vaihto- ja yhteistyöohjelma Erasmus myöntää apurahaa 

korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelun tukemiseksi. Harjoittelupaikaksi soveltuu yri-

tys tai julkinen organisaatio toisessa Erasmus-ohjelman valtiossa. Korkeakouluopiskeli-

jalle voidaan myöntää harjoittelun rahoittamiseen apuraha 3–12  kuukaudeksi. Opiskelija 

voi etsiä harjoittelupaikkansa itse tai korkeakoulu voi järjestää sen hänen puolestaan. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/education/erasmus/placement_en.htm, 

http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/harjoittelu_ulkomailla/e

ra 

smus-harjoittelu_korkeakouluopiskelijoille,  

http://www.erasmuksenauudelleen.blogspot.fi/ 

                 Kuva Minja Timperi 

http://ec.europa.eu/education/erasmus/placement_en.htm
http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/harjoittelu_ulkomailla/erasmus-harjoittelu_korkeakouluopiskelijoille
http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/harjoittelu_ulkomailla/erasmus-harjoittelu_korkeakouluopiskelijoille
http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/harjoittelu_ulkomailla/erasmus-harjoittelu_korkeakouluopiskelijoille
http://www.erasmuksenauudelleen.blogspot.fi/
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CIMO, MAAOHJELMAT 

CIMOn maaohjelma tarjoaa harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille EU:n ulkopuoli-

sissa maissa (esim. Intia, Kiina, Australia, Uusi-Seelanti, USA, Chile, Argentiina, Peru, 

Venäjä ja Ukraina). Hakijan tulee olla yli 18-vuotias ja joko ammatillisen oppilaitoksen, 

yliopiston tai korkeakoulun päätoiminen opiskelija tai vastavalmistunut. Hakuaikana voi 

hakea vain yhteen maahan ja harjoittelupaikan voi saada vain omalta opiskelualalta. Ha-

kukierros järjestetään tammi-helmikuussa.  

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu/maaohjelmat 

CIMO, ORGANISAATIO-OHJELMAT 

CIMOn organisaatio-ohjelmasta myönnetään apurahaa mm. Suomen ulkomaanedustus-

toissa, kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa, Suomen kielen ja kulttuurin ulkomaanopetuspis-

teissä, Suomi-kodeissa, Finpron toimistoissa, ulkosuomalaisissa lehdissä ja kehitysyhteis-

työtä tekevissä organisaatioissa suoritettaviin harjoittelujaksoihin. Hakijan tulee olla yli 

18-vuotias ja joko ammatillisen oppilaitoksen, yliopiston tai korkeakoulun päätoiminen 

opiskelija tai vastavalmistunut. Haun aikana voi hakea yhteen ohjelmaan ja kahteen eri 

paikkaan ohjelman sisällä. Harjoittelupaikan on oltava omalta opiskelualalta. Hakukier-

rokset järjestetään helmi-maaliskuussa ja syys-lokakuussa.  

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu/suoma-

laisorganisaatiot 

GoAbroad – INTERN ABROAD 

GoAbroad-sivustolla on hakukone eri työharjoittelumahdollisuuksista joka puolella maa-

ilmaa. 

Lisätietoa: http://www.goabroad.com/intern-abroad 

HARJOITTELU KANSAINVÄLISISSÄ ORGANISAATIOISSA 

Monet kansainväliset organisaatiot järjestävät korkeakouluopiskelijoille suunnattuja har-

joitteluohjelmia, joista he ilmoittavat omilla www-sivuillaan. Harjoittelijoille ei yleensä 

makseta harjoittelun aikana palkkaa. 

Lisätietoa: http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/har-

joittelu_ulkomailla/harjoittelu_kansainvalisissa_organisaatioissa  

Harjoittelu EU:ssa:  

http://ec.europa.eu/finland/news/topics/training/index_fi.htm 

http://valtioneuvosto.fi/eu/tyopaikat/harjoittelu/fi.jsp 

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm  

http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu/maaohjelmat
http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu/suomalaisorganisaatiot
http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu/suomalaisorganisaatiot
http://www.goabroad.com/intern-abroad
http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/har-joittelu_ulkomailla/harjoittelu_kansainvalisissa_organisaatioissa
http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/har-joittelu_ulkomailla/harjoittelu_kansainvalisissa_organisaatioissa
http://ec.europa.eu/finland/news/topics/training/index_fi.htm
http://valtioneuvosto.fi/eu/tyopaikat/harjoittelu/fi.jsp
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
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Harjoittelu YK:ssa:  

http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm 

http://social.un.org/index/Youth/UNOpportunities/Internships.aspx  

 

Harjoittelu kehityspankeissa: 

http://www.iadb.org/en/careers/young-people,1364.html 

http://www.afdb.org/en/careers/internship-programme/ 

http://www.afdb.org/en/careers/young-professionals-program-ypp/ 

HARJOITTELU OPISKELIJAJÄRJESTÖJEN KAUTTA 

Kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia tarjoavat myös useiden koulutusalojen opiske-

lijajärjestöt, joiden www-sivuilla kerrotaan tarkemmin harjoitteluohjelmien hakuehdoista 

ja rahoituksesta. 

Lisätietoa:  

Kauppa- ja taloustieteiden opiskelijoille, AIESEC:  

http://aiesec.fi/ 

 

Oikeustieteiden opiskelijoille, ELSA ja ILSA:  

http://www.elsa.org/  

http://www.ilsa.org/ 

 

Maa- ja metsätalousalan, elintarvike- ja ympäristötieteiden, puutarha-alan, biotekniikan ja 

mikrobiologian opiskelijoille, IAAS:  

http://www.iaasworld.org/ 

 

Lääketieteen opiskelijoille, IFMSA/FIMSIC:  

http://www.ifmsa.org/Welcome.html  

http://www.fimsic.org/fi/ 

 

Farmasian opiskelijoille, IPSF:  

http://sep.ipsf.org/ 

 

Fysiikan opiskelijoille, IAPS:  

http://www.iaps.info/ 

IAESTE  (The International Association for the Exchange of Stu-

dents for Technical Experience) 

IAESTE on voittoa tavoittelematon, sitoutumaton opiskelijavaihtojärjestö, joka toimii yli 

80 maassa. IAESTE tarjoaa mahdollisuuden osallistua oman alan palkalliseen työharjoit-

teluun ulkomailla. Haettavana on vuosittain n. 90 paikkaa n. 40 maassa. Harjoittelupaikat 

on suunnattu pääasiallisesti teknisten alojen korkeakouluopiskelijoille, mutta vaihtelevasti 

http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
http://social.un.org/index/Youth/UNOpportunities/Internships.aspx
http://www.iadb.org/en/careers/young-people,1364.html
http://www.afdb.org/en/careers/internship-programme/
http://www.afdb.org/en/careers/young-professionals-program-ypp/
http://aiesec.fi/
http://www.elsa.org/
http://www.ilsa.org/
http://www.iaasworld.org/
http://www.ifmsa.org/Welcome.html
http://www.fimsic.org/fi/
http://sep.ipsf.org/
http://www.iaps.info/
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niitä on myös kauppatieteilijöille, luonnontieteilijöille ja saksan kielen opiskelijoille. Ha-

kijan tulee olla yli 18-vuotias, vähintään toisen vuoden opiskelija ja hänen tulee olla joko 

ammatillisen oppilaitoksen, yliopiston tai korkeakoulun päätoiminen opiskelija tai vasta-

valmistunut. Harjoittelijalle järjestetään kohdemaassa asunto ja vapaa-ajan ohjelmaa. Har-

joittelujaksot ovat yleensä kolmen kuukauden mittaisia ja ne järjestetään kesäaikaan. Ha-

kukierros on helmi-maaliskuussa. 

Lisätietoa: http://www.iaeste.org/ 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu/iaeste  

 

2.3 Työelämänjaksot ulkomailla 

COMENIUS TÄYDENNYSKOULUTUSAPURAHAT   
(osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

Comenius on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma, jonka täydennyskoulu-

tusapuraha on suunnattu koulujen opetushenkilöstölle. Sitä voivat saada esikoulujen, pe-

ruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, erityiskoulujen ja taiteen perusope-

tuksen opettajat. Apurahalla tuetaan kansainvälisen kurssin, konferenssin tai Job Shado-

wing -vaihdon suorittamista. Työelämänjakson. jolle apuraha on myönnetty, tulee kestää 

yhdestä päivästä kuuteen viikkoon. Apurahaa tulee hakea oman työnantajan kautta.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/taydennyskoulutusapurahat_opetus-

henkilostolle  

  http://ec.europa.eu/education/comenius/inservice_en.htm 

ERASMUS-OPETTAJAVAIHTO  

(osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

Euroopan unionin korkeakoulujen vaihto- ja yhteistyöohjelma Erasmus myöntää apuraho-

ja korkeakoulujen henkilökunnan työelämänjaksoihin. Opetushenkilökunta voi lähteä 

vaihtoon toiseen korkeakouluun tai yritykseen ja yritysten henkilökunta voi lähteä vaih-

toon korkeakouluihin. Apurahaa myönnetään 1–6  viikon vaihtojaksoille. Opettajavaih-

toon kuuluu vähintään viiden opetustunnin antaminen. Muun henkilökunnan vaihdon tu-

lee olla luonteeltaan kouluttamista, oman organisaation kehittämistä ja kokemusten vaih-

toa. Apurahaa tulee hakea oman työnantajan kautta. 

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmus/liikkuvuus/opettaja-_ja_henkilo-

kuntavaihto 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/guide/fiches/erasmus4_en.html 

http://ec.europa.eu/education/erasmus/training_en.htm 

http://www.iaeste.org/
http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu/iaeste
http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/taydennyskoulutusapurahat_opetus-henkilostolle
http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/taydennyskoulutusapurahat_opetus-henkilostolle
http://ec.europa.eu/education/comenius/inservice_en.htm
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmus/liikkuvuus/opettaja-_ja_henkilokuntavaihto
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmus/liikkuvuus/opettaja-_ja_henkilokuntavaihto
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/guide/fiches/erasmus4_en.html
http://ec.europa.eu/education/erasmus/training_en.htm
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EU:N KOULU EUROOPASSA – EUROOPPA KOULUSSA, OPET-

TAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS 

EU:n koulu Euroopassa – Eurooppa koulussa -ohjelman tavoitteena on nostaa esiin EU-

asioita kouluopetuksessa. Ohjelman opettajien täydennyskoulutus -toiminnosta myönne-

tään tukea Eurooppa-teemaan liittyvien, oppiainekohtaisten täydennyskoulutuskurssien 

järjestämistä varten.  Apurahaa voivat hakea opetusalan täydennyskouluttajat sekä muut 

alan erityisasiantuntemusta edustavat organisaatiot. Apurahaa ei myönnetä hakijaorgani-

saation oman henkilöstökoulutuksen rahoittamiseen.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/koulu_euroopassa_eurooppa_koulus-

sa/opettajien_taydennyskoulutus 

EURAXESS (European Researcher’s Mobility Portal) 

EURAXESS-sivusto sisältää hyödyllistä tietoa tutkijoille, jotka suunnittelevat tieteellisen 

uran kehittämistä ulkomailla. Sivustolla on myös hakukone tutkijoille suunnatuista va-

paista työpaikoista. 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/euraxess/ 

FiDIPro  (Finland Distinguished Professor Programme) 

FiDIPro on Tekesin ja Suomen Akatemian yhteisohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yli-

opistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaalaisia tai pitkään ulko-

mailla toimineita suomalaisia huipputukijoita määräajaksi Suomeen.  

Lisätietoa:  http://www.fidipro.fi/ 

GRUNDTVIG, AIKUISKOULUTUSHENKILÖSTÖN LIIKKU-

VUUSAPURAHAT 

Grundtvig on Euroopan Unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma aikuiskoulutukselle. Ohjel-

masta myönnetään liikkuvuusapurahoja aikuiskoulutuksen parissa toimiville henkilöille. 

Apurahat on tarkoitettu yksilöille ja niillä tuetaan ammattitaidon kehittämistä. Apurahaa 

myönnetään kolmen alaohjelman kautta: täydennyskoulutusapurahat, vierailut ja vaihdot 

sekä asiantuntijavaihdot. Tuettujen vaihtojaksojen pituudet vaihtelevat kahdesta päivästä 

kymmeneen kuukauteen. Vaihtojakson tulee suuntautua ulkomaalaiseen aikuiskoulutus-

organisaatioon.  

Lisätietoa:   

Täydennyskoulutusapurahat: 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/aikuiskoulutushenkiloston_liikkuvuus

apurahat/taydennyskoulutusapurahat 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund4_en.pdf 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/koulu_euroopassa_eurooppa_koulus-sa/opettajien_taydennyskoulutus
http://www.cimo.fi/ohjelmat/koulu_euroopassa_eurooppa_koulus-sa/opettajien_taydennyskoulutus
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.fidipro.fi/
http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/aikuiskoulutushenkiloston_liikkuvuusapurahat/taydennyskoulutusapurahat
http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/aikuiskoulutushenkiloston_liikkuvuusapurahat/taydennyskoulutusapurahat
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund4_en.pdf
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Comenius/Grundtvig -kurssitietokanta: 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm 

 

Vierailut ja vaihdot: 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/aikuiskoulutushenkiloston_liikkuvuus

apurahat/vierailut_ja_vaihdot 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund2_en.pdf 

 

Asiantuntijavaihdot: 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/aikuiskoulutushenkiloston_liikkuvuus

apurahat/asiantuntijavaihdot 

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/partner_en.htm 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund3_en.pdf 

GoAbroad – TEACH ABROAD 

GoAbroad-sivustolla on hakukone, jonka avulla opetustyöhön haluava voi hakea kohteita 

ulkomailla. Hakukoneen kautta voi löytää tietoa eripituisista jaksoista. 

Lisätietoa: http://www.goabroad.com/teach-abroad  

LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEET   

(osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelma tarjoaa amma-

tillisen koulutuksen asiantuntijoille mahdollisuuden ulkomaanjaksoon asiantuntijuuden ja 

verkostoitumisen kehittämiseksi. Rahoitus on hankemuotoista ja sitä haetaan organisaati-

on kautta. 

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/leonardo_da_vinci/liikkuvuushankkeet   

  http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/statistics_en.htm  

MARIE CURIE-TOIMET 

Marie Curie-toimet ovat eurooppalaisia tutkimusapurahoja, joita voivat hakea kaikki tut-

kijat kansalaisuuteen, sukupuoleen ja ikään katsomatta. Apurahat on suunnattu kahdelle 

alaryhmälle: Aloitteleville tutkijoille, joilla on tutkijakokemusta alle neljä vuotta ja koke-

neille tutkijoille, joilla on kokemusta yli neljä vuotta tai tohtorin tutkinto. Ohjelman 

www-sivuilla on hakukoneita, jotka auttavat oikean apurahan löytymisessä.  

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm
http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/aikuiskoulutushenkiloston_liikkuvuusapurahat/vierailut_ja_vaihdot
http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/aikuiskoulutushenkiloston_liikkuvuusapurahat/vierailut_ja_vaihdot
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund2_en.pdf
http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/aikuiskoulutushenkiloston_liikkuvuusapurahat/asiantuntijavaihdot
http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/aikuiskoulutushenkiloston_liikkuvuusapurahat/asiantuntijavaihdot
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/partner_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund3_en.pdf
http://www.goabroad.com/teach-abroad
http://www.cimo.fi/ohjelmat/leonardo_da_vinci/liikkuvuushankkeet
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
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MID-CAREER PROFESSIONAL DEVELOPMENT -ohjelma  

Mid-Career Professional Development -apurahoja myönnetään vähintään kolmen kuu-

kauden projekteihin Yhdysvalloissa. Ulkomaankokemuksen tulee kehittää apurahan saa-

jan ammattitaitoa. Ohjelma on tarkoitettu yli 35-vuotiaille Suomen kansalaisille ja apura-

han suuruus on enimmillään 13 500 USD. Hakuaika on vuoden lopussa. 

Lisätietoa: http://www.fulbright.fi/fi/node/95 

NORDPLUS JUNIOR, OPETTAJAVAIHDOT 

Pohjoismaiden ja Baltian välisestä Nordplus Junior ohjelmasta myönnetään apurahaa 

opettajavaihtoon. Ohjelmaan voivat osallistua esi- ja peruskoulujen, lukioiden, ammatil-

listen oppilaitosten ja oppisopimuskoulutusta järjestävien oppilaitosten opettajat. Tuet-

tuun opettajavaihtoon voi sisältyä opettamista, kollegan työn seuraamista, osallistumista 

koulutuksiin tai yleistä kumppanimaan/-maiden koulutusjärjestelmään tutustumista. Apu-

rahaa myönnetään viikosta vuoteen kestäville vaihtojaksoille. Vaihdon tulee tapahtua 

kahden tai useamman koulun välillä. 

Lisätietoa: http://www.nordplusonline.org/eng/junior 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior/opettajavaihdot 

NorthTREX  (Northern Teaching Resources Exchange program) 

NorthTREX-ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia pohjoisen alueen opettajille ja tukee ope-

tushenkilökunnan yhteistyön kehittymistä siten, että kaikki University of the Arctic:n 

jäsenet voivat siitä hyötyä. Ohjelmasta myönnetään apurahoja opetushenkilökunnan työ-

elämänjaksoille, jotka kestävät yleensä alle kolme kuukautta. Apurahaa haetaan oman 

työnantajan kautta. 

Lisätietoa:  http://www.uarctic.org/compactArticles.aspx?m=42 

OPINTOVIERAILUT  (osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmasta rahoitetaan 3–5  päivän pituisia opin-

tovierailuja, jotka rakentuvat valitun teeman ympärille. Apurahan kohderyhmään kuulu-

vat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijat EU-maissa, ETA-maissa 

sekä EU:n jäsenehdokasmaissa. Myönnetyt apurahat on suunnattu yksittäisille henkilöille. 

Kullakin vierailulla on yleensä vain yksi suomalainen osallistuja.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/poikittaisohjelma/opintovierailut   

  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm  

  http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ 

http://www.fulbright.fi/fi/node/95
http://www.nordplusonline.org/eng/junior
http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior/opettajavaihdot
http://www.uarctic.org/compactArticles.aspx?m=42
http://www.cimo.fi/ohjelmat/poikittaisohjelma/opintovierailut
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
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POHJOLA NORDEN, OPETTAJASTIPENDIT JA MATKA-

APURAHAT 

Pohjola Norden -stipendejä myönnetään muihin Pohjoismaihin tehtäviin opintomatkoihin. 

Tavoitteena on kohdemaan opetukseen ja koululaitokseen tutustuminen. Stipendejä voivat 

hakea peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat. Hakuaika on 

tammi-maaliskuussa. 

 

Lisätietoa: http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_sti-

pendit/opettajastipendi/?id=853 

 

Pohjola Norden myöntämistä matka-apurahoista:  

http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_sti-

pendit/opettajien_tulevien_opettajien_ja_koulu-hallinnon_virkamiehien-

_kurssistipendi/?id=851 

            Kuva Minja Timperi 

http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/opettajastipendi/?id=853
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/opettajastipendi/?id=853
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/opettajien_tulevien_opettajien_ja_koulu-hallinnon_virkamiehien_kurssistipendi/?id=851
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/opettajien_tulevien_opettajien_ja_koulu-hallinnon_virkamiehien_kurssistipendi/?id=851
http://www.pohjola-norden.fi/fi/palvelut/koulualalle/pohjola-nordenin_stipendit/opettajien_tulevien_opettajien_ja_koulu-hallinnon_virkamiehien_kurssistipendi/?id=851
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2.4 Palkaton vapaaehtoistyö ulkomailla 

ALLIANSSIN NUORISOVAIHDON VAPAAEHTOISTYÖ 

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikutta-

jajärjestö, joka järjestää vapaaehtoistyöohjelmia Eurooppaan, Aasiaan, Afrikkaan ja Ete-

lä-Amerikkaan. Ohjelmien kautta voi tehdä vapaaehtoistyötä 1–12  kuukautta tai osallis-

tua työleirille 2–3  viikoksi. Ohjelmat on suunnattu yli 16-vuotiaille. 

Lisätietoa:  http://www.nuorisovaihto.fi/etusivu/ 

EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISPALVELU (EVS) 

EU:n Youth in Action ohjelmaan kuuluvasta Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu -

ohjelmasta järjestetään 2–12 kuukauden pituisia ja osallistujalle maksuttomia vapaaeh-

toisjaksoja. Jakson voi suorittaa EU-maassa, Venäjällä, Balkanin tai Välimeren maassa. 

Ohjelma on suunnattu 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka eivät opiskele. 

Lisätietoa: http://www.maailmalle.net/nuorisotoiminta_ja_vapaa-aika/eurooppalai-

nen_vapaaehtoispalvelu_evs 

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm 

GoAbroad – VOLUNTEER ABROAD 
GoAbroad-sivustolla olevasta Volunteer Abroad -hakukoneesta voi hakea tietoa eri puo-

lilla maailmaa olevista vapaaehtoisohjelmista.  

Lisätietoa: http://www.goabroad.com/volunteer-abroad 

KANSAINVÄLINEN VAPAAEHTOISTYÖ RY (KVT) 

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry on kansainvälinen rauhanjärjestö, joka järjestää vapaa-

ehtoistyömahdollisuuksia eri puolilla maailmaa. Tarjolla on lyhyitä työleirejä ja pitkäkes-

toista vapaaehtoistyötä 3–12 kuukaudeksi. Osallistujien alaikäraja on 18 vuotta. 

Lisätietoa: http://www.kvtfinland.org/ 

KEPAN ETELÄN VAPAAEHTOISOHJELMA (ETVO) 

Suomen johtava kehityspolitiikan järjestöasiantuntija Kepa järjestää Etelän vapaaehtois-

ohjelman kautta vapaaehtoistyötä Afrikkaan, Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Jak-

sot on tarkoitettu yli 22-vuotiaille ja ne kestävät 6–12 kuukautta.  

Lisätietoa: http://www.etvo.fi/ 

http://www.nuorisovaihto.fi/etusivu/
http://www.maailmalle.net/nuorisotoiminta_ja_vapaa-aika/eurooppalai-nen_vapaaehtoispalvelu_evs
http://www.maailmalle.net/nuorisotoiminta_ja_vapaa-aika/eurooppalai-nen_vapaaehtoispalvelu_evs
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
http://www.goabroad.com/volunteer-abroad
http://www.kvtfinland.org/
http://www.etvo.fi/
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MAAILMANVAIHTO 

Maailmanvaihto ry eli Suomen ICYE (International Cultural Youth Exchange) on nuori-

sovaihtojärjestö, joka tarjoaa yli 18-vuotiaille vapaaehtoistyömahdollisuuksia joka puolel-

la maailmaa. Ohjelmien tarkoituksena on syventää ymmärrystä kulttuurien välillä ja luoda 

kontakteja eri kansallisuuksiin, kulttuureihin ja uskontoihin kuuluvien ihmisten välille. 

Vapaaehtoistyöhön voi lähteä 6–12  kuukaudeksi. 

Lisätietoa: http://maailmanvaihto.fi/ 

WORLD VOLUNTEERING WEB 

World Volunteering Web -sivustolla on tietoa vapaaehtoistyöstä ja hakukone, josta voi 

hakea tietoa eri puolilla maapalloa olevista vapaaehtoisohjelmista. 

Lisätietoa: http://www.worldvolunteerweb.org/tools/about-us.html 

YK:N VAPAAEHTOISOHJELMAT 

Ulkoministeriö rahoittaa YK:n vapaaehtoisohjelmilla asiantuntijoiden sijoittamista vapaa-

ehtoistyöhön. Kohteina ovat kehitysyhteistyön pääkumppanimaissa sijaitsevat organisaa-

tiot. Ohjelmaan hakevalta edellytetään vähintään 25 vuoden ikää, ylempää korkeakoulu-

tutkintoa ja vähintään kahden vuoden työkokemusta alalta. 

Lisätietoa: http://www.unvolunteers.org/ 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=44738&content-

lan=1&culture=fi-FI                         

 

  

http://maailmanvaihto.fi/
http://www.worldvolunteerweb.org/tools/about-us.html
http://www.unvolunteers.org/
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=44738&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=44738&contentlan=1&culture=fi-FI
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2.5 Palkallinen työ ulkomailla 

KESÄTYÖT ULKOMAILLA 

Työ- ja elinkeinotoimistoilta saa ohjausta ulkomaille suuntautuvan lyhytaikaisen työn tai 

kesätyön hakemiseen. Työnantajat edellyttävät palkattavilta työntekijöiltä yleensä 18 

vuoden ikää. 

Lisätietoa: http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/03_nuoret/kesatyonhaku/ke-

satyoulkomailla/index.jsp 

 http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/palkkatyo/kesatyot_ja_

muut_lyhytaikaiset_tyot 

 

 

Kesätöitä Pohjoismaissa:  

http://www.nordjobb.net/index.php/fi.html 

 

Sadonkorjuutöitä Tanskassa: 

http://www.seasonalwork.dk/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front 

 

Ruotsin työhallinto:  

http://www.arbetsformedlingen.se/ 

 

Kesätöitä Norjassa:  

http://www.nav.no/Forsiden 

 

Allianssin nuorisovaihdon työnvälitys:  

http://www.nuorisovaihto.fi/etusivu/ 

 

Suomi-Amerikka yhdistysten liiton kesätyöohjelma:  

http://www.sayl.fi/ 

 

Kesätöitä USA:ssa lähinnä opiskelijoille:  

http://www.coolworks.com/ 

 

Kesäleireillä työskentelyä USA:ssa:  

http://www.campamerica.co.uk/ 

 

Opiskelijoille kesätöitä USA:ssa:  

http://www.asse.fi/ 

 

Sesonkitöitä eri maissa:  

http://www.anyworkanywhere.com/ 

http://gastrostaff.com/resortjobs/ 

http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/03_nuoret/kesatyonhaku/ke-satyoulkomailla/index.jsp
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/03_nuoret/kesatyonhaku/ke-satyoulkomailla/index.jsp
http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/palkkatyo/kesatyot_ja_muut_lyhytaikaiset_tyot
http://www.maailmalle.net/harjoittelu_ja_tyoskentely/palkkatyo/kesatyot_ja_muut_lyhytaikaiset_tyot
http://www.nordjobb.net/index.php/fi.html
http://www.seasonalwork.dk/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.nav.no/Forsiden
http://www.nuorisovaihto.fi/etusivu/
http://www.sayl.fi/
http://www.coolworks.com/
http://www.campamerica.co.uk/
http://www.asse.fi/
http://www.anyworkanywhere.com/
http://gastrostaff.com/resortjobs/
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Työskentely Australiassa tai Uudessa-Seelannissa Working on Holiday -ohjelman kautta:  

http://www.ultimatravel.fi/ 

 

Kesä- ja sesonkitöitä Iso-Britanniassa ja muualla maailmassa:  

http://www.summerjobs.co.uk/ 

 

Linkkejä kesätyönhakusivustoille:  

http://workabroad.eigenstart.nl/ 

TYÖNTEKO EUROOPASSA 

Toisessa EU-maassa suomalaisilla on EU-kansalaisina samat oikeudet työnhakijana kuin 

maan omilla kansalaisilla. EU tai ETA-maassa ei tarvitse erillistä työlupaa työskentelyyn. 

EURES-työnvälitysverkosto auttaa työnhaussa Euroopan maissa. 

 

Lisätietoa:  

EURES -palvelu: 

http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/02_tyonhaku_ulkomailta/01_eures-

/index.jsp 

 

Rekrytointi EU -toimielimiin:  

http://valtioneuvosto.fi/eu/tyopaikat/fi.jsp 

  

Erasmus-ohjelma nuorille yrittäjille:  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

 

Yleistä tietoa työnhakuprosessista:  

http://ec.europa.eu/eures/ 

http://www.turunte-toimisto.fi/UserFiles/File/EU-RES_6askel-

ta_2011_web.pdf 

TYÖNTEKO EUROOPAN ULKOPUOLELLA 

Työntekoon Euroopan ulkopuolisissa maissa tarvitaan työlupa, jonka myöntämisestä 

päättävät kyseisen maan maahanmuuttoviranomaiset. Nuoret aikuiset voivat välttää työ-

lupaprosessin työskentelemällä working holiday -viisumin avulla. 

  

http://www.ultimatravel.fi/
http://www.summerjobs.co.uk/
http://workabroad.eigenstart.nl/
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/02_tyonhaku_ulkomailta/01_eures/index.jsp
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/02_tyonhaku_ulkomailta/01_eures/index.jsp
http://valtioneuvosto.fi/eu/tyopaikat/fi.jsp
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/eures/
http://www.turunte-toimisto.fi/UserFiles/File/EU-RES_6askelta_2011_web.pdf
http://www.turunte-toimisto.fi/UserFiles/File/EU-RES_6askelta_2011_web.pdf
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Lisätietoa:  

Working holiday -ohjelmat :   

http://www.worktravelcompany.fi/ 

http://travels.kilroy.fi/retket-aktiviteetit/working-holiday 

http://www.ultimatravel.fi/ 

 

Muita mahdollisuuksia:  

http://www.nuorisovaihto.fi/work+experience/ 

TYÖNHAKU SOSIAALISEN MEDIAN KAUTTA 

Sosiaalisen median verkostoja voi hyödyntää työnhaussa sekä työelämän kontaktien luo-

misessa. Suosituimmat sosiaaliset mediat ovat Twitter, LinkedIn ja  Facebook.   

Lisätietoa:   

LinkedIn: http://www.linkedin.com/home?trk=hb_home 

 

Twitter:  http://twitter.com/  

http://www.twitjobsearch.com/ 

http://www.tweetmyjobs.com/ 

http://www.twitip.com/ 

 

Facebook:  www.facebook.com/ 

http://branchout.com/ 

www.beknown.com/ 

  

http://www.worktravelcompany.fi/
http://travels.kilroy.fi/retket-aktiviteetit/working-holiday
http://www.ultimatravel.fi/
http://www.nuorisovaihto.fi/work+experience/
http://www.linkedin.com/home?trk=hb_home
http://twitter.com/
http://www.twitjobsearch.com/
http://www.tweetmyjobs.com/
http://www.twitip.com/
http://www.facebook.com/
http://branchout.com/
http://www.beknown.com/


33 

 

3 KANSAINVÄLISET VERKOSTOT 

Verkostoituminen on keskeinen osa oppilaitosten ja yrityselämän kansainvälistymistä. 

Yhteistyöprojektien avulla rakennetaan yhteistyötä, pyritään saavuttamaan kansainvälistä 

näkyvyyttä ja kehitetään uusia ideoita. Kansainvälisiin hankkeisiin on mahdollista saada 

rahoitusta useasta eri rahastosta. Yhteistyökumppaneiden etsimiseen on kehitetty myös 

hakukoneita.  

Hankerahoituksen ja kansainvälisten verkostojen etsimistä helpottaviin taulukoihin kirjan 

lopussa pääset tästä. 

3.1 Yleistä kansainvälisten hankkeiden rahoituksesta ja 

yhteistyökumppaneista 

ACCESS4EU 

ACCESS4EU:n www-sivuilla on tietoa teknologia, kehitys ja innovaatio-ohjelmista ym-

päri maailmaa. Sieltä löytyy myös maakohtaisia hakukoneita rahoitusohjelmista ja yhteis-

työkumppaneista. 

Lisätietoa:  http://www.access4.eu/ 

CORDIS 

EU:n 7. puiteohjelman tietokanta CORDIS sisältää hakukoneita mm. hankekumppanien 

ja avoimien hakerahoituskutsujen etsimiseen. 

Lisätietoa:  http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

OTLAS-TIETOKANTA 

Salto Youth:n sivustolta löytyy kansainvälisten hankekumppaneiden Otlas-hakukone.  

Lisätietoa:   http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/ 

LIFELONG LEARNING PROJECTS AND PROJECT PARTNERS  

COMENIUS-, LEONARDO DA VINCI-, ERASMUS- ja GRUNDTVIG-ohjelmien sisäl-

töön kuuluu oppilaitosten yhteistyön tukeminen sekä opetuksen laadun kehittämiseen 

tarkoitettujen hankkeiden rahoittaminen. Jokaiseen ohjelmaan kuuluvasta hanketoimin-

http://www.access4.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
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nasta löytyy lisätietoa kokonaisohjelman www-sivuilta. Sivustolla on myös hakukone 

hankekumppanien etsimistä varten. 

Lisätietoa:  http://eacea.ec.europa.eu/llp/ 

http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php 

PROJECTIA 

Projectia on kansainvälisten hankkeiden asiantuntijapalvelu. Palvelun www-sivuilta löy-

tyy tietokanta kansainvälisiin hankkeisiin saatavasta rahoituksesta. 

Lisätietoa:  http://www.projectia.fi/projectia/iprojectia.nsf/sp3?open&cid=ifundings-fi 

RESEARCH 

Research on maailmanlaajuinen tutkimusrahoituspalvelu, jonka tietokannasta voi hakea 

tietoa tutkimusrahoittajista. 

Lisätietoa:  http://www.researchresearch.com/ 

TEKES 

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin www-sivuilta löytyy lista yritys-

ten kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista. Kansainvälisten verkostojen välilehdeltä 

löytyy myös tietoa Eurooppalaisten rahoittajien yhteistyöohjelmista (ERA-NET).  

Lisätietoa: http://www.tekes.fi/fi/community/Kansainvälisiä_rahoitusmahdollisuuk-

sia/540/Kansainvälisiä_rahoitusmahdollisuuksia/1412 

http://www.tekes.fi/fi/community/Eurooppalaisten_rahoittajien_yhteisohjelma

t_(ERA-NET)/1263/Eurooppalaisten_rahoittajien_yhteisohjelmat_(ERA-

NET)/2766 

 

  

http://eacea.ec.europa.eu/llp/
http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php
http://www.projectia.fi/projectia/iprojectia.nsf/sp3?open&cid=ifundings-fi
http://www.researchresearch.com/
http://www.tekes.fi/fi/community/Kansainvälisiä_rahoitusmahdollisuuk-sia/540/Kansainvälisiä_rahoitusmahdollisuuksia/1412
http://www.tekes.fi/fi/community/Kansainvälisiä_rahoitusmahdollisuuk-sia/540/Kansainvälisiä_rahoitusmahdollisuuksia/1412
http://www.tekes.fi/fi/community/Eurooppalaisten_rahoittajien_yhteisohjelmat_(ERA-NET)/1263/Eurooppalaisten_rahoittajien_yhteisohjelmat_(ERA-NET)/2766
http://www.tekes.fi/fi/community/Eurooppalaisten_rahoittajien_yhteisohjelmat_(ERA-NET)/1263/Eurooppalaisten_rahoittajien_yhteisohjelmat_(ERA-NET)/2766
http://www.tekes.fi/fi/community/Eurooppalaisten_rahoittajien_yhteisohjelmat_(ERA-NET)/1263/Eurooppalaisten_rahoittajien_yhteisohjelmat_(ERA-NET)/2766
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3.2 Kansainvälisten hankkeiden rahoitusohjelmia  

AAL (Ambient Assisted Living) 

Ambient Assisted Living -ohjelman tavoitteena on edistää sellaisten innovaatioiden kehit-

tymistä, joiden avulla voidaan parantaa ikääntyneiden elämänlaatua, toimintakykyä ja 

omaehtoista selviytymistä tietoyhteiskunnassa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2008–2013 

ja siinä on mukana 23 eurooppalaista maata. Rahoitusta voivat hakea yritykset, tutkimus-

organisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat.  

Lisätietoa: http://www.aal-europe.eu/ 

http://www.tekes.fi/ohjelmat/aal 

AASIA-OHJELMA 

CIMO tukee Aasia-ohjelmalla korkeakoulujen yhteistyötä Suomelle tärkeiden Aasian 

kohdealueiden, erityisesti Kiinan kanssa. Ohjelmalla tuetaan koulutusyhteistyöhankkeita, 

jatko-opiskelija- ja harjoittelijavaihtoa sekä läsnäoloa Kiinassa (käsittäen erityisasiantun-

tijan sijoittumisen Pekingiin). Koulutusyhteistyöhankkeiden hakukierros järjestetään elo-

syys-kuussa.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/aasia_ohjelma  

ALFA III 

Alfa III on EU:n korkeakoulutukselle suunnattu yhteistyöohjelma, joka edistää Latinalai-

sen Amerikan maiden ja EU:n välistä yhteistyötä ja opiskelijaliikkuvuutta. 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperati-

on/alfa/index_en.htm 

ALOITUSRAHASTO VERA OY 

Vera Oy on valtakunnallinen yritysten aikaisen vaiheen siemenrahastoyhtiö, joka toimii 

rahoitusmarkkinoita täydentävänä pääomasijoittajana. Pääasiallisesti rahasto tukee aikai-

sen vaiheen teknologiayrityksiä sekä innovatiivisia tai teknologiaintensiivisiä palveluyri-

tyksiä, joilla on potentiaalia kehittyä kasvuyrityksiksi.  

Lisätietoa: http://www.finnvera.fi/paaomasijoitukset 

ARTEMIS JOINT-UNDERTAKING OHJELMA 

ARTEMIS-teknologia-aloite on sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä kehittävä ohjelma 

Euroopassa. Ohjelma pyrkii kehittämään teknologialan tutkimusta ja  samalla se muodos-

http://www.aal-europe.eu/
http://www.tekes.fi/ohjelmat/aal
http://www.cimo.fi/ohjelmat/aasia_ohjelma
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_en.htm
http://www.finnvera.fi/paaomasijoitukset
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taa tärkeän verkostoitumispaikan alan toimijoille. ARTEMIS-haku on avoin kaikille su-

lautettujen järjestelmien parissa toimiville tutkimustahoille ja yrityksille.  

Lisätietoa: http://www.artemis-ju.eu/ 

BOTNIA ATLANTICA / INTERREG IV 

Botnia Atlantica on EU:n rajat ylittävä yhteistyöohjelma Ruotsin, Suomen ja Norjan välil-

lä. Ohjelma rahoittaa hanketoimintaa vähintään kahden kohdemaan välillä. Ohjelmasta 

käytetään usein Interreg IV-nimitystä. Se jatkaa aikaisemmin päättyneitä Interreg -

ohjelmia.  

Lisätietoa: http://www.botnia-atlantica.eu/default.asp?lid=4 

http://www.botnia-atlantica.eu/default.asp?lid=1  

CIP (Competiveness and Innovation Programme) 

CIP-ohjelmalla tuetaan innovaatioiden kehittämistä (ekoinnovaatiot mukaan lukien) eri-

tyisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. CIP-rahoitusta voi hakea erillisistä alaohjel-

mista. 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

 

CIP: EIP: Eco-Innovation 

Eco-innovation -ohjelman tavoitteena on ekoinnovaatiotuotteiden ja -palveluiden tukemi-

nen.  

 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-

proposals/index_en.htm 

 

 

CIP: Entrepreneurship and innovation programme 

Yrittäjyys ja innovaatio -rahoitusohjelmalla tuetaan muun muassa pk-yritysten käynnis-

tämistä ja kasvua sekä innovointitoimiin suuntautuvia sijoituksia.  

 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/support/index_en.htm 

 

 

CIP: ICT Policy Support Programme 

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma on suunnattu eurooppalaisen ICT-alan 

innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen.  

 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 

 

 

http://www.artemis-ju.eu/
http://www.botnia-atlantica.eu/default.asp?lid=4
http://www.botnia-atlantica.eu/default.asp?lid=1
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
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CIP: Intelligent Energy Europe Programme 

Älykäs energiahuolto Euroopassa -rahoitusohjelmalla pyritään edistämään energiatehok-

kuutta, uusiutuvia energialähteitä ja energiansaannin monipuolistamista.   

 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/in-

dex_en.htm 

CITIZENSHIP PROGRAMME 

Citizenship-ohjelmalla tuetaan julkisen sektorin toimijoita, kansalaisjärjestöjä, oppilaitok-

sia, ammattiliittoja sekä tapahtumia, jotka edesauttavat eurooppalaisuuden vahvistumista 

ja kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa EU:n asioihin.  

Lisätietoa:  http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php 

CIVIL JUSTICE 

Civil Justice -rahoitusohjelman tavoitteena on kehittää yksityisoikeudellisten asioiden 

käsittelyä EU-maissa. Rahoitusta annetaan vähintään kahden valtion organisaatioiden 

välisille hankkeille ja asiantuntijaverkoston kehittämiseen. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/justice/civil/programme/index_en.htm 

COMENIUS, KESKITETYT JA REGIO-HANKKEET  

(osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa) 

EU:n yleissivistävän koulutuksen Comenius-rahoitusohjlemasta tuetaan hanketoimintaa. 

Keskitetyillä hankkeilla kehitetään konkreettisia ja innovatiivisia työkaluja ja tuotteita 

Euroopan laajuiseen opetuskäyttöön. Comenius-ohjelman keskitettyjä hankkeita ovat 

Täydentävät toimet (Accompanying measures), Monenväliset hankkeet (Multilateral pro-

jects) ja Verkostot (Networks). Rahoitusta myönnetään päiväkodeille, esikouluille, perus-

kouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, erityiskouluille, ja taiteen perusopetuk-

sen oppilaitoksille. 

Comenius-rahoitusta annetaan myös Regio-hankkeille, jotka edistävät hyvien käytäntöjen 

ja kokemusten vaihtoa Euroopan alueiden ja kuntien välillä. Hankkeissa kahden maan 

paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat muodostaa hankkeen yhdessä esim. alueen 

koulujen, muiden opetusalan toimijoiden, urheilujärjestöjen ja nuorisojärjestöjen kanssa. 

Kunnat, koulutuskuntayhtymät, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä aluehal-

lintavirastot voivat hakea Regio-hanketukea. 

Lisätietoa:  

Keskitetyt hankkeet:  

http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/keskitetyt_hankkeet 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/in-dex_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/in-dex_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
http://ec.europa.eu/justice/civil/programme/index_en.htm
http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/keskitetyt_hankkeet
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php
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Regio-hankkeet:  

http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/regio-hankkeet 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimo-

wwwstructure/15467_com_regio.pdf 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimow

wwstructure/22426_com8_en.pdf 

COST  (European Cooperation in the Field of Scientific and 

Technical Research) 

COST tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti rahoitetuille tutkimushankkeille 

korvaamalla kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvia kuluja. Varsinaiselle tutkimustyölle 

tulee olla erillinen rahoitus. COST- toiminnalla halutaan tukea erityisesti nuorten tutkijoi-

den ja tutkimusryhmien yhteistyön maailmanlaajuista kehittymistä uusilla tieteen ja tek-

nologian aloilla. 

Lisätietoa: http://www.cost.eu/ 

http://www.tekes.fi/fi/community/COST/1258/COST/2761 

DAPHNE III PROGRAMME 

Daphne III -rahoitusohjelman tavoitteena on ehkäistä kaikenlaista lapsiin, nuoriin ja nai-

siin kohdistuvaa väkivaltaa. Samalla ohjelma edistää kansainvälisten verkostojen raken-

tamista ja laajempaa tiedottamista väkivallan ehkäisemisestä. Rahoitusta voivat hakea 

yksityiset, julkiset järjestöt ja instituutiot. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-

programme/index_en.htm 

EDULINK 

Edulink-ohjelma edistää korkeakouluyhteistyötä Euroopan, Afrikan, Karibian ja Tyy-

nenmeren alueiden valtioiden välillä. Ohjelman kautta myönnetään tukea korkeakoulujen 

muodostamien verkostojen vetämille hankkeille.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/edulink 

 http://www.acp-edulink.eu/ 

EIB  (Universities Research Action) 

Euroopan investointipankki (EIB) pyrkii syventämään yhteistyötään yliopistojen kanssa 

myöntämällä rahoitusta eri ohjelmien kohderyhmille. EIBURS-ohjelmalla myönnetään 

tukea yliopistojen tutkimusyksiköille, STAREBEI-ohjelmalla rahoitetaan nuorten tutki-

http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/regio-hankkeet
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15467_com_regio.pdf
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15467_com_regio.pdf
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/22426_com8_en.pdf
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/22426_com8_en.pdf
http://www.cost.eu/
http://www.tekes.fi/fi/community/COST/1258/COST/2761
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-programme/index_en.htm
http://www.cimo.fi/ohjelmat/edulink
http://www.acp-edulink.eu/
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joiden työskentelyä Euroopan investointipankin yliopistohankkeissa, ja EIB University 

Networks -ohjelmalla annetaan tukea yliopistoverkostoille.  

Lisätietoa: http://www.eib.org/about/partners/universities/index.htm 

ENIAC 

ENIAC on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöohjelma, jonka kautta rahoitetaan na-

noelektroniikka-alan kansainvälisiä hankkeita. Ohjelman rahoitusta voivat hakea yrityk-

set, tutkimusorganisaatiot ja yliopistot. 

Lisätietoa: http://www.eniac.eu/web/index.php 

ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) 

Euroopan naapuruus- ja kumppanuusvälineen (ENPI) kautta EU tukee sen naapurimaiden 

lähentymistä EU:hun. Ohjelmalla rahoitetaan yhteen maahan tai alueeseen kohdistuvia 

ohjelmia, temaattisia ohjelmia ja EU:n ulkorajojen molemmin puolin sijaitsevien alueiden 

välisiä raja-alueyhteistyöohjelmia (ENPI CBC). Rahoitusta myönnetään paikallisten ja 

alueellisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kansainvälisen yhteistyön tukemiseksi.  

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm  

ERAfrica 

ERAafrica on eurooppalainen projekti, jonka tavoitteena on kehittää Euroopan ja Afrikan 

välistä tiede- ja teknologiayhteistyötä kestävän kehityksen ja innovaatioiden kehittämi-

seksi.  Ensimmäinen ERAfrica tutkimusrahoitushaku järjestetään loppuvuodesta 2012.  

Lisätietoa: http://www.erafrica.eu/index.php  

ERA-SME  

ERA-SME on eurooppalaisten rahoittajien verkosto, joka tekee yhteistyötä pienten- ja 

keskisuurten yritysten sekä tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden kanssa. ERA-SME:n 

www-sivustolta löytyy tietokanta verkoston rahoittamista projekteista. 

Lisätietoa: http://www.era-sme.net/era-sme/ 

ERASMUS MUNDUS 

Erasmus Mundus -ohjelma tukee korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita. Sen tavoit-

teena on kehittää eurooppalaisen korkeakoulutusalueen profiilia maailmanlaajuisesti ja 

http://www.eib.org/about/partners/universities/index.htm
http://www.eniac.eu/web/index.php
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
http://www.erafrica.eu/index.php
http://www.era-sme.net/era-sme/
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edistää Euroopan ja muun maailman korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Korkeakoulujen 

verkostot voivat hakea tukea erilaisiin hankkeisiin. 

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmus_mundus 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmus/hankkeet_ja_verkostot  

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/events/events_en.php  

 

Erasmus Mundus External Cooperation Window:  

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm 

ERASMUS NUORILLE YRITTÄJILLE 

Erasmus Nuorille yrittäjille -rahoitusohjelmasta myönnetään avustuksia projekteille, jotka 

antavat nuorille yrittäjille tilaisuuden päästä oppimaan toisen EU-maan yritykseen.  

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5357 

ESA, KEHITYSOHJELMAT 

Euroopan avaruusjärjestö (ESA) tukee avaruuteen liittyvää tutkimusta Euroopassa. Eu-

roopan avaruusjärjestön teknologiaohjelmassa (GSTP) testataan tulevaisuudessa tarvitta-

via teknologiaratkaisuja ja valmistetaan prototyyppejä. Euroopan avaruusjärjestön Integ-

rated Applications Promotion -ohjelmassa (IAP) kehitetään avaruusteknologian sovelluk-

sia. Ohjelmista voivat hakea rahoitusta yritykset ja tutkimuslaitokset. 

Lisätietoa:  http://www.esa.int/SPECIALS/Industry/ 

 

GSTP: http://www.avaruus.info/yrityksille/mahdollisuudet_esassa/tek-

nologian_kehitysohjelmat/ 

 

IAP:  http://iap.esa.int/ 

http://www.avaruus.info/yrityksille/mahdollisuudet_esassa/sovellusten_ke-

hittaminen/  

ESPON2013 PROGRAMME 

Espon 2013 -rahoitusohjelmalla tuetaan hankkeita, joilla pyritään tutkimuksen avulla saa-

vuttamaan lisätietoa alueellisesta kehityksestä, aluesuunnittelusta ja aluepolitiikasta EU:n 

jäsenmaissa. Rahoitusta voivat hakea kansalaisjärjestöt, julkiset ja yksityiset organisaati-

ot, tutkimuslaitokset, yliopistot ja kansainväliset järjestöt. 

Lisätietoa:  http://www.espon.eu/main/ 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmus_mundus
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmus/hankkeet_ja_verkostot
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/events/events_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5357
http://www.esa.int/SPECIALS/Industry/
http://www.avaruus.info/yrityksille/mahdollisuudet_esassa/tek-nologian_kehitysohjelmat/
http://www.avaruus.info/yrityksille/mahdollisuudet_esassa/tek-nologian_kehitysohjelmat/
http://iap.esa.int/
http://www.avaruus.info/yrityksille/mahdollisuudet_esassa/sovellusten_kehittaminen/
http://www.avaruus.info/yrityksille/mahdollisuudet_esassa/sovellusten_kehittaminen/
http://www.espon.eu/main/
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EU CONSUMER PROGRAMME (EU:n kuluttajasuoja -ohjelma) 

EU:n kuluttajasuoja -rahoitusohjelman tavoitteena on korkeatasoisesta kuluttajasuojasta 

ja kuluttajasäännösten tehokkaasta soveltamisesta huolehtiminen. Raha-avustuksia jae-

taan EU-maiden, Norjan ja Islannin julkiselle sektorille. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html 

EU GRANTS IN THE FIELD OF TRANSPORT 

Euroopan komissio tukee EU Grants in the Field of Transport -rahoitusohjelmalla liiken-

nealan hankkeita, joilla edesautetaan EU:n liikennepolitiikan tavoitteiden toteutumista. 

Rahoitusta voivat hakea kansalaisjärjestöt, julkiset ja yksityiset organisaatiot, tutkimuslai-

tokset, yliopistot ja kansainväliset järjestöt. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm 

EU-ICI ECP 

EU-ICI ECP -ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää EU:n jäsenvaltioiden sekä Austra-

lian, Japanin, Korean ja Uuden-Seelannin kansojen välistä vuorovaikutusta ja ymmärrys-

tä. Ohjelmasta rahoitetaan liikkuvuus- ja yhteistutkintohankkeita. Apurahaa voivat hakea 

ammatillisen ja korkeakoulutuksen oppilaitokset. 

Lisätietoa: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php 

EU-KANADA OHJELMA 

EU-Kanada-ohjelma tukee EU:n ja Kanadan yhteistyötä korkeakoulutuksen, ammatillisen 

koulutuksen ja nuorisosektorin alalla. Ohjelmasta myönnetään rahoitusta erityisesti pro-

jekteille, jotka kehittävät kansainvälistä opetussuunnitelmaa ja opiskelijoiden vaihtomah-

dollisuuksia.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/eu-kanada 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm 

EU:N KULTTUURIOHJELMA 

EU:n kulttuuriohjelma tukee kaikkia taiteen ja kulttuurin aloja. Rahoitusta jaetaan vuosit-

tain hanketukena ja toiminta-avustuksina. Ohjelmalla rahoitetaan kulttuurialan yhteistyö-

hankkeita, eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämistyötä, eurooppalaisia kulttuuri-

festivaaleja ja Euroopan laajuisesti toimivia kulttuurialan organisaatioita. 

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
http://www.cimo.fi/ohjelmat/eu-kanada
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm
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Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/kulttuuri_ohjelma 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php  

EU:N RAKENNERAHASTOT 

Suomessa keskeisimmät EU:n rakennerahastot ovat EAKR (Euroopan alue- ja kehitysra-

hasto) ja ESR (Euroopan sosiaalirahasto). Rahastoista tuetaan hankkeita, jotka edistävät 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteita. Rahoitusta voivat hakea oppilaitokset, järjes-

töt, yritykset, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai 

niiden yhdistelmät. 

Lisätietoa:  http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/index.jsp 

EUREKA 

EUREKA on eurooppalainen yhteistoimintaverkosto, joka tukee teollisuuden alan yli-

opistoja, tutkimuskeskuksia ja teknologia, kehitys ja innovaatio -hankkeita. EUREKA 

muodostaa Euroopan laajuisen hankeyhteistyökumppaneiden ja asiantuntijoiden verkos-

ton, joka tarjoaa nopeat mahdollisuudet asiantuntijuuden saavuttamiseen. Suomalaiset 

tutkimuslaitokset ja yritykset voivat hakea projektilleen EUREKA-rahoitusta Tekesin 

kautta. Projektit toteutetaan joko klustereissa, sateenvarjoissa, yksittäisprojekteina tai 

Eurostars-projekteina.  

Lisätietoa: http://www.eurekanetwork.org/ 

http://www.tekes.fi/fi/community/EUREKA/1266/EUREKA/2769 

 

EUREKA-ITEA2 -klusteri (ohjelmistointensiiviset järjestelmät):  

http://www.itea2.org/ 

 

EUREKA-CELTIC -klusteri (Tietoliikenne):  

http://www.celtic-initiative.org/ 

 

EUREKA-EURIPIDES -klusteri (mikrosysteemit ja elektroniikan pakkausteknologiat):  

http://www.euripides-eureka.eu/ 

 

EUREKA-CATRENE -klusteri (mikro- ja nanoteknologia):  

http://www.catrene.org/ 

 

EUREKA-ACQUEAU -klusteri (veteen liittyvät teknologiat ja innovaatiot):  

http://www.acqueau.eu/ 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/kulttuuri_ohjelma
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/index.jsp
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.tekes.fi/fi/community/EUREKA/1266/EUREKA/2769
http://www.itea2.org/
http://www.celtic-initiative.org/
http://www.euripides-eureka.eu/
http://www.catrene.org/
http://www.acqueau.eu/
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EUROOPAN KOMISSION YRITYSTOIMINTAPÄÄOSASTON VUO-

SIBUDJETTITUET 

Euroopan komission yritys- ja teollisuusasioiden pääosasto tukee vuosittaisesta budjetis-

taan myös projektitoimintaa. Tukea myönnetään yrityksille ja organisaatioille, jotka ha-

luavat tehdä yhteistyötä yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston kanssa tai hakea ra-

hoitusta toiminnalleen. Perinteisesti pääosasto tukee mm. matkailuun liittyviä kansainvä-

lisiä hankkeita.  

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/in-

dex_en.htm 

EUROPEAN REFUGEE FUND (ERF) 

Euroopan pakolaisrahaston tavoitteena on kehittää ja tukea jäsenvaltioiden toimia turva-

paikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa ja yhteiskuntaan integroimisessa. Ra-

hoitusta voivat hakea kansalaisjärjestöt, julkiset ja yksityiset organisaatiot, tutkimuslai-

tokset, yliopistot ja kansainväliset järjestöt. 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/refugee-fund/index_en.htm 

EUROSTARS PROGRAMME 

Eurostars Programme on rahoitusohjelma, jolla tuetaan erityisesti eurooppalaisten pk-

yritysten tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on tehdä yrityksistä kan-

sainvälisesti tunnettuja ja kilpailukykyisiä. Tekes rahoittaa hankkeisiin osallistuvia suo-

malaisia yrityksiä viidellä miljoonalla eurolla vuodessa.  

Lisätietoa:  http://www.eurostars-eureka.eu/home.do 

http://www.tekes.fi/fi/community/Eurostars/1255/Eurostars/2758 

EU-USA -OHJELMA (ATLANTIS) 

EU-USA -ohjelman tavoitteena on lisätä Yhdysvaltojen ja EU:n välistä yhteistyötä am-

matillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen alalla, parantaa koulutuksen laatua ja lisätä 

henkilöiden liikkuvuutta. Ohjelmalla tuetaan hankkeita, joiden toteuttajina toimivat kor-

keakoulujen verkostot. Hankkeisiin voi osallistua myös yrityksiä, organisaatioita ja järjes-

töjä.  

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/eu-usa 

http://ec.europa.eu/education/eu-usa/usa_en.htm 

http://www.fulbright.fi/ 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/refugee-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/refugee-fund/index_en.htm
http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
http://www.tekes.fi/fi/community/Eurostars/1255/Eurostars/2758
http://www.cimo.fi/ohjelmat/eu-usa
http://ec.europa.eu/education/eu-usa/usa_en.htm
http://www.fulbright.fi/
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FCH (Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative)  

Tekesin Polttokennot -ohjelma pyrkii edesauttamaan suomalaisten tutkijoiden ja teolli-

suuden toimijoiden mahdollisuuksia synnyttää läpimurtotuotteita globaaleille markkinoil-

le. Ohjelman painopistealueita ovat polttokennot työkoneiden voimalähteinä, kiinteät 

polttokennosovellukset energiantuotannossa sekä kannettavat polttokennosovellukset. 

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta yritykset ja tutkimusorganisaatiot. 

Lisätietoa:  http://www.tekes.fi/ohjelmat/polttokennot 

FP7 / EU:N 7. PUITEOHJELMA  

FP7 on EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma, jonka tavoitteena on eurooppalaisen 

tutkimusalueen edelleen kehittäminen sekä EU:n kilpailukyvyn edistäminen. Ohjelma 

koostuu neljästä päätoimintokokonaisuudesta, jotka muodostavat neljä erityisohjelmaa: 

Yhteistyö, Ideat Ihmiset ja Valmiudet, sekä viides ydintutkimukseen keskittyvä erityisoh-

jelma: Ydintutkimus ja koulutus. Puiteohjelmasta rahoitetaan yritysten, tutkimuslaitosten 

ja yliopistojen kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja sekä tutkijoiden koulutusta, 

verkostoitumista ja liikkuvuutta. Rahoituksesta löytyy tietoa erityisohjelmakohtaisesti 

Euroopan Komission julkaisusta 7. Puiteohjelma, huomisen ratkaisuja pohditaan tänään. 

Lisätietoa: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

http://www.tekes.fi/eu/fi/community/Etusivu/875/Etusivu/1910 

Euroopan komission julkaisu 7.  

 

Puiteohjelma:  

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-factsheets_fi.pdf  

  

                  Kuva Minja Timperi 

http://www.tekes.fi/ohjelmat/polttokennot
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.tekes.fi/eu/fi/community/Etusivu/875/Etusivu/1910
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-factsheets_fi.pdf
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GAP (Global Access Program) 

Tekesin asiakkailla on Global Access -ohjelman kautta mahdollisuus kehittää kansainvä-

listä liiketoiminnan osaamistaan University of Californian MBA-opiskelijoiden kanssa. 

Puoli vuotta kestävän ohjelman päätteeksi ohjelmaan osallistunut yritys saa räätälöidyn 

liiketoimintasuunnitelman ja arvion mahdollisuuksista USA:n tai muun maan markkinoil-

la. Tekesiltä voi saada rahoitusta GAP-ohjelman kustannusten kattamiseksi. 

Lisätietoa: http://www.tekes.fi/info/gap 

GRUNDTVIG, KESKITETYT HANKKEET  

(osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelma) 

Grundtvig-ohjelman rahoitusta voivat hakea kaikki aikuisopetuksen parissa toimivat or-

ganisaatiot.  Ohjelmalla tuetaan keskitettyjä hankkeilta, joilla pyritään saavuttamaan Eu-

roopan mittakaavassa kiinnostavia tuloksia. Hankerahoitusohjelma on jaettu kolmeen 

alaohjelmaan: Monenväliset hankkeet, Täydentävät opinnot ja Verkostot. Rahoitusta hae-

taan suoraan Euroopan komission alaisesta toimeenpanovirastosta. Hankkeisiin vaaditaan 

vähintään 25 % EU:n ulkopuolista rahoitusta.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/keskitetyt_hankkeet 

 

Monenväliset hankkeet: 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund8_en.pdf 

 

Täydentävät toiminnot:  

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund10_en.pdf 

   

Verkostot:  http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund9_en.pdf 

HEALTH PROGRAMME 

Health Programme on EU:n rahoitusohjelma, jolla tuetaan kansalaisten terveysturvan 

parantamista, terveyden edistämistä, terveyserojen vähentämistä ja terveystietouden tuot-

tamista ja levittämistä. Hankerahoitusta voivat hakea kansalaisjärjestöt, julkisen sektorin 

toimijat, yliopistot ja tutkimusorganisaatiot. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/eahc/health/index.html 

HEI ICI (Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen 

tukiohjelma) 

HEI ICI -ohjelmalla tuetaan suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä 1–3 

vuoden yhteistyöhankkeita. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa kehitysmaiden korkea-

http://www.tekes.fi/info/gap
http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/keskitetyt_hankkeet
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund8_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund10_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/fiches/grund9_en.pdf
http://ec.europa.eu/eahc/health/index.html
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koulujen kapasiteettia parantamalla korkeakoulutuksen laatua ja asemaa kehitysmaissa, 

tukemalla hallinnollisia, menetelmällisiä ja opetuksellisia valmiuksia, lisäämällä osallistu-

jien tietoisuutta kehityskysymyksistä ja vahvistamalla globaalin vastuun merkitystä kor-

keakouluyhteistyössä. 

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/hei_ici  

ICT POLICY SUPPORT PROGRAMME (Digital Content) 

ICT Policy Support -rahoitusohjelman tavoitteena on digitaalisen sisällön saatavuuden 

edistäminen. Rahoitusta annetaan mm. digitaalisten kirjastojen, nettiopiskelun ja avoimen 

tiedonvälityksen parantamiseen. Ohjelmarahoitusta voidaan antaa kaikille EU-maiden ja 

muiden ICT Policy Support -ohjelman jäsenmaiden yksityisille henkilöille, yrityksille, 

yhteisöille ja julkisille organisaatioille. 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm 

INTEGRATION FUND 

Integration Fund -rahoitusohjelman tavoitteena on tukea EU:n jäsenvaltioita kolmansien 

maiden kansalaisten kotouttamisessa. Ohjelmalla tuetaan myös kansainvälisiä yhteistyö-

hankkeita ja tiedonvaihtoa kotouttamiseen liittyvistä parhaista toimintatavoista. Rahoitus-

ta voivat hakea kansalaisjärjestöt, julkiset ja yksityiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, 

yliopistot ja kansainväliset järjestöt. 

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/integration-fund/index_en.htm 

ISEC  (The Prevention of and Fight against Crime) 

ISEC on EU:n rahoitusohjelma, jolla tuetaan kansalaisten turvallisuuden parantamista.  

Ohjelma pyrkii kehittämään erityisesti neljää osa-aluetta: rikosten ehkäisyä, lain vahvis-

tamista, todistajanturvaa ja -tukea ja uhrin suojelua. Hakuprosessi tapahtuu PRIAMOS-

järjestelmän kautta. Rahoitusta voivat hakea julkiset organisaatiot, kansalaisjärjestöt, 

ammattijärjestöt, tutkijat ja yksityisen sektorin toimijat.  

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safe-

guarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm 

LEONARDO DA VINCI  (osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjel-

maa) 

Leonardo da Vinci on Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma, josta tuetaan 

ammatillista koulutusta ja eurooppalaista yhteistyötä kehittäviä hankkeita. Hankerahoitus-

http://www.cimo.fi/ohjelmat/hei_ici
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm
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ta voidaan myöntää kaikille ammatillisen koulutuksen kanssa tekemisissä oleville organi-

saatioille. Rahoitusta haetaan oman organisaation kautta.  

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/leonardo_da_vinci 

http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/anniversary_en.htm  

LIFE + 

LIFE + -ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää EU:n ympäristöpolitiikan ja lainsäädän-

nön täytäntöönpanoa ja kehittämistä. Hankerahoitusta voivat hakea julkiset ja/tai yksityi-

set yhteisöt, toimijat ja laitokset. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

MEDIA 2007 

Media 2007 -rahoitusohjelman tavoitteena on Euroopan kulttuurisen ja kielellisen moni-

muotoisuuden sekä sen elokuva- ja audiovisuaaliperinnön vahvistaminen, eurooppalaisten 

audiovisuaaliteosten liikkuvuuden parantaminen ja niiden yleisömäärän lisääminen 

EU:ssa ja sen ulkopuolella. Rahoitusta voivat hakea kaikki audiovisuaalialan kanssa te-

kemisissä olevat organisaatiot.  

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/2007/index_en.htm 

MEDIA MUNDUS  

Media Mundus -rahoitusohjelman tavoitteena on kehittää EU:n audiovisualialaa, yleistä 

eurooppalaista kulttuurista ja poliittista roolia maailmalla sekä lisätä kuluttajien valinnan-

varaa ja kulttuurista monimuotoisuutta. Ohjelmasta annetaan rahoitusta hankkeille, jotka 

parantavat audiovisuaalisten teosten pääsyä kolmansien maiden markkinoille tai kehittä-

vät eurooppalaisten ja kolmansien maiden ammattilaisten osaamista.  

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm 

NEF (Nordisk Energiforskning)  

NEF on pohjoismainen energiatutkimusohjelma, josta rahoitetaan pohjoismaisesti merkit-

täviä energia-alan tutkimushankkeita. Lisäksi NEF toimii tutkijoiden verkostoitumisalus-

tana. Myös yrityksillä on mahdollisuus osallistua tutkimusprojekteihin rahoittajan omi-

naisuudessa. 

Lisätietoa: http://www.nordicenergy.org/ 

http://www.tekes.fi/fi/community/Nordisk_Energiforskning_NEF/1254/Nor-

disk_Energiforskning_NEF/2757 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/leonardo_da_vinci
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/anniversary_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm
http://www.nordicenergy.org/
http://www.tekes.fi/fi/community/Nordisk_Energiforskning_NEF/1254/Nordisk_Energiforskning_NEF/2757
http://www.tekes.fi/fi/community/Nordisk_Energiforskning_NEF/1254/Nordisk_Energiforskning_NEF/2757
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NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation funding) 

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) on riskipääomarahoituslaitos, joka tukee 

ympäristöinvestointeja Pohjoismaiden naapurimaissa. NEFCO:n rahoittamien hankkeiden 

tulee myötävaikuttaa olennaisesti ympäristön kehitykseen ja vähentää merkittävästi ym-

päristökuormitusta. Rahoitusta voivat hakea yritykset ja tutkimusinstituutiot. 

Lisätietoa: http://www.nefco.org/ 

NER 300 

NER 300 on Euroopan komission investointiohjelma, josta rahoitetaan vähähiilisiä ja 

uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien teknologiamuotojen esittelyhankkeita. Rahoitet-

tavissa hankkeissa tulee käyttää hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) tai inno-

vatiivisia uusiutuvia energialähteitä hyödyntävää teknologiaa. Kussakin EU:n jäsenvalti-

ossa rahoitetaan 1-3 hanketta/jäsenvaltio. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm 

NOPEF (Nordic Project Fund) 

Pohjoismaiden ministerineuvoston osana toimiva Pohjoismaiden projektivientirahasto 

(Nopef) tukee pohjoismaisten pk-yritysten kilpailukykyä.  Nopef myöntää edullisia laino-

ja esitutkimushankkeille, jotka tukevat yritysten kansainvälistymis- ja projektivientihank-

keita.  

Lisätietoa:  http://www.nopef.com/pages/fi/nopef.php 

NORDFORSK -RAHOITUS 

Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa toimiva NordForsk on itsenäinen tutki-

musorganisaatio, joka vastaa yhteispohjoismaisesta tutkimus- ja tutkijakoulutusyhteis-

työstä. NordForsk rahoittaa mm. pohjoismaisia osaamiskeskuksia eri teema-alueilla, tut-

kijakoulutuskursseja, verkostoitumishankkeita sekä hanketoimintaa erilaisten tutkimusoh-

jelmien kautta. Rahoitusta myönnetään tutkijoiden yhteistyöverkostoille.  

Lisätietoa:  http://www.nordforsk.org/en?set_language=en 

NORDIC INNOVATION PROJECT FUNDING 

Nordic Innovation -ohjelmasta rahoitetaan pohjoismaisia hankkeita, jotka edesauttavat 

Pohjoismaiden yrityselämän innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. Rahoitusta myönnetään 

hankkeille, joiden yhteistyökumppanit tulevat vähintään kolmesta eri Pohjoismaasta. 

Lisätietoa: http://www.nordicinnovation.org/about_funding/ 

http://www.nefco.org/
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
http://www.nopef.com/pages/fi/nopef.php
http://www.nordforsk.org/en?set_language=en
http://www.nordicinnovation.org/about_funding/
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NORDIC MASTER -OHJELMA 

Nordic Master -ohjelma on Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma, joka tukee ohjel-

maan osallistuvien korkeakoulujen yhteisiä, pohjoismaisia maisteriohjelmia. Maisterinoh-

jelman kehittämiseen tulee osallistua korkeakouluja vähintään kolmesta Pohjoismaasta.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordic_master  

http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Joint-degrees/Nordic-

Master-Programme 

NORDPLUS HORISONTAL 

NordPlus Horisontal -ohjelma yhdistää Nordplus Junior-, Nordplus Korkeakoulutus- ja 

Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmat. Ohjelmalla edistetään innovatiivisia hankkeita, mai-

den välistä elinikäiseen oppimiseen liittyvää yhteistyötä ja innovatiivisia kielihankkeita.  

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_horisontal 

http://www.nordplusonline.org/eng/horizontal 

NORTH-SOUTH-SOUTH -OHJELMA 

North-South-South -ohjelmasta tuetaan suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen 

välisiä yhteistyöhankkeita, joiden pääpainona on opiskelija- ja opettajaliikkuvuus. Ohjel-

masta myönnetään rahoitusta korkeakoulujen muodostamille verkostoille. Hakukierros 

järjestetään vuoden lopussa. 

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/north-south-south 

POHJOISMAIDEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KOULUTUS- JA TUT-

KIMUSYHTEISTYÖ  

Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän välisen yhteistyön kehittämistä valmisteleviin toimiin 

voi saada tukea Pohjoismaiden ministerineuvostolta. Tukea myönnetään tutkimukseen ja 

koulutukseen kaikilla koulutusasteilla.  

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi-a.innofactor.com/ohjelmat/pohjois-maiden_ja_vena-

jan_valinen_koulutus-_ja_tutkimusyhteistyo 

http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Eurasia-Russia-and-

China/Nordic-Russian-cooperation 

POIKITTAISOHJELMA (osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjel-

maa) 

Poikittaisohjelma on tarkoitettu kaikille Elinikäisen oppimisen ohjelman kohderyhmille 

eli kaikille koulutusasteille. Ohjelman tavoitteena on edistää yhteistyötä, joka kattaa vä-

http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordic_master
http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Joint-degrees/Nordic-Master-Programme
http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Joint-degrees/Nordic-Master-Programme
http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_horisontal
http://www.nordplusonline.org/eng/horizontal
http://www.cimo.fi/ohjelmat/north-south-south
http://www.cimo.fi-a.innofactor.com/ohjelmat/pohjois-maiden_ja_venajan_valinen_koulutus-_ja_tutkimusyhteistyo
http://www.cimo.fi-a.innofactor.com/ohjelmat/pohjois-maiden_ja_venajan_valinen_koulutus-_ja_tutkimusyhteistyo
http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Eurasia-Russia-and-China/Nordic-Russian-cooperation
http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Eurasia-Russia-and-China/Nordic-Russian-cooperation
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hintään kaksi ohjelman kohderyhmää. Poikittaisohjelmaan kuuluu neljä eri toimintoa: 

Elinikäistä oppimista koskeva toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi, kieltenoppimi-

sen edistäminen, tieto- ja viestintätekniikka, sekä tuotteiden levitys ja hyödyntäminen. 

Hakukierros on kerran vuodessa. 

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/poikittaisohjelma 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/transversal_en.html 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php 

  

Toimintakohtaisia kuvauksia:  

http://ec.europa.eu/education/llp/actions_en.htm  

PROGRESS 

EU:n Progress-ohjelman tavoitteena on edistää työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta. 

Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kanssa. Sen viisi 

keskeisintä osa-aluetta ovat työllisyys, sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu, työ-

olot, syrjinnän torjuminen sekä sukupuolten tasa-arvo.  

Julkisen hallinnon lisäksi mm. yliopistot, tutkimusinstituutit, ammattiliitot ja järjestöt 

voivat hakea ohjelmasta hankerahoitusta. 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en 

RIESKA-LEADER, KANSAINVÄLISET HANKKEET 

Rieska-Leader kannustaa kansainvälisyyteen rahoittamalla kansainvälisiä hankkeita, jois-

sa on toimijoita kahdesta tai useammasta eri maasta. Hankehakijana voi olla mm. kunta, 

rekisteröitynyt yhdistys, säätiö, valtion virasto, seurakunta, oppilaitos tai voittoa tavoitte-

lematon kehittämisyhtiö. 

Lisätietoa: http://www.rieskaleader.fi/index.php?option=com_con-tent&view=artic-

le&id=28&Itemid=69 

SUOMEN AKATEMIA 

Suomen Akatemia toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana, pyrkii vahvistamaan 

tieteen asemaa ja rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta. Se edistää suomalaisten 

tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja pyrkii vahvistamaan ulkomaalaisten kiin-

nostusta suomalaista tukimusta kohtaan. Akatemia myöntää valmisteluapurahaa kansain-

välisenä yhteistyönä toteutettavien vaativien tutkimushakkeiden valmisteluun. 

Lisätietoa:  http://www.aka.fi/fi/A/ 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/poikittaisohjelma
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/transversal_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://ec.europa.eu/education/llp/actions_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en
http://www.rieskaleader.fi/index.php?option=com_con-tent&view=article&id=28&Itemid=69
http://www.rieskaleader.fi/index.php?option=com_con-tent&view=article&id=28&Itemid=69
http://www.aka.fi/fi/A/
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TEMPUS IV 

Tempus IV on Euroopan unionin koulutusohjelma, jolla tuetaan korkeakoulutuksen uu-

distamista EU:n lähialueilla. Ohjelma edistää erityisesti eurooppalaisten korkeakoulujen 

ja kumppanimaiden välistä institutionaalista yhteistyötä. Myös pienimuotoiselle opettaja- 

ja opiskelijavaihdolle myönnetään rahoitusta.  

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/ohjelmat/tempus, http://ec.europa.eu/education/external-

relation-programmes/tempus_en.ht  

 

3.3 Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja 

AASIA-VERKOSTOT 

Aasia-verkostojen www-sivuille on kerätty toisen asteen oppilaitosten yhteistyöverkosto-

ja Japanin, Kiinan ja Intian kanssa.  

Lisätietoa:  http://www.aasiaverkostot.net/index.htm 

ACA (Academic Cooperation Association)  

ACA on eurooppalainen järjestö, joka edistää korkeakoulutuksen kansainvälistymistä. 

Järjestön järjestämät konferenssit kokoavat yhteen yliopistoväkeä ja asiantuntijoita eri 

puolilta maailmaa. 

Lisätietoa:  http://www.aca-secretariat.be/ 

ACEEPT-VERKOSTO 

ACEEPT on Euroopan laajuinen verkosto, joka pyrkii tiivistämään matkailualan korkea-

koulujen yhteistyötä. Vuosittain ACEEPT järjestää myös lyhyen intensiiviohjelman opet-

tajille ja opiskelijoille. 

 Lisätietoa:  http://aceept.jimdo.com/ 

AFECA  

AFECA on usean Eurooppalaisen yliopiston muodostama yhdistys, joka edistää opiskeli-

joiden kansainvälistä koulutusta ja tieteellistä yhteistyötä kirjanpidon alalla. Yhdistyksen 

  

http://www.cimo.fi/ohjelmat/tempus
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/tempus_en.ht
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/tempus_en.ht
http://www.aasiaverkostot.net/index.htm
http://www.aca-secretariat.be/
http://aceept.jimdo.com/
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vuosittainen kohokohta on kymmenen päivän intensiiviohjelma AFECA IP, johon osallis-

tuu jäsenoppilaitosten oppilaita ja henkilökuntaa useista eri maista. 

Lisätietoa:   http://www.afeca.eu/about-us.shtml 

BIOENERGY ERA-NET 

Bioenergy ERA-NET on eurooppalaisten biomassaan keskittyvien tutkijoiden verkosto. 

Lisätietoa:  http://www.eranetbioenergy.net/website/exec/front 

BUSINET-VERKOSTO 

BUSINET on liiketalouteen suuntautuneiden eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyö-

verkosto, jonka tavoitteena on kehittää korkeakoulutuksen laatua sekä henkilökunnan ja 

opiskelijoiden valmiuksia. 

Lisätietoa:  http://www.businet.org.uk/about/activities.aspx 

CEDEFOP 

CEDEFOP on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, joka pyrkii edistä-

mään elinikäistä oppimista Euroopan unionissa. CEDEFOP antaa tietoa ja tukea seminaa-

rien ja kokousten järjestämiseen ja opintokäynteihin EU:n oppilaitosten välillä.  

Lisätietoa:  http://www.cedefop.europa.eu/EN/ 

ECIS  (European Council of International Schools) 

ECIS on maailmanlaajuinen organisaatio, joka tarjoaa ammattitaidon kehittämismahdolli-

suuksia sen kansainvälisille jäsenkouluille, yksilöille ja koulutusorganisaatioille.  

Lisätietoa:  http://www.ecis.org/page.cfm?p=277 

EfVET-VERKOSTO 

EfVET on Euroopan laajuinen oppilaitosverkosto (lisäksi Kiina osana verkostoa), joka on 

perustettu ammatillisen opetuksen ja työssäoppimisen tueksi.  

Lisätietoa:  http://www.efvet.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=25  

http://www.afeca.eu/about-us.shtml
http://www.eranetbioenergy.net/website/exec/front
http://www.businet.org.uk/about/activities.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/
http://www.ecis.org/page.cfm?p=277
http://www.efvet.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=25
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eTWINNING -HANKE 

eTWINNING on eurooppalaisen kouluverkoston koordinoima verkkopohjainen hanke, 

jonka avulla pyritään tiivistämään koulujen yhteistyötä ja kehittämään verkossa tapahtu-

vaa opetusta. Hanke on sisällöllisesti avoin, mikä mahdollistaa erilaisten teemojen parissa 

työskentelyn. Hankkeen toiminnan yhteydessä muodostuu useita verkostoja esim. tiede-

opetuksen Stella-portaalin ympärille. 

Lisätietoa: http://www.edu.fi/etwinning/opastusta/tietoa_hankkeesta 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm 

  

Stella  http://www.etwinning.net/fi/pub/news/news/share_your_science_pro-

jects_an.htm 

EUproVET -VERKOSTO 

EUproVET-verkosto on ammatillisen koulutuksen järjestäjien valtakunnallisten organi-

saatioiden kattojärjestö, joka pyrkii kehittämään ammatillista koulutusta ja työllistymis-

mahdollisuuksia opintojen päätyttyä. 

Lisätietoa:  http://www.euprovet.eu/ 

EURO APPRENTICESHIP 

Euro Apprenticeship -verkosto on perustettu edistämään oppisopimuskoulutuksessa ole-

vien henkilöiden liikkuvuutta ja kansainvälistymistä. Verkoston www-sivustolla on tietoa 

oppisopimuskoulutuksen eri vaiheista ja kansainvälisen oppisopimuspaikan hakuproses-

sista. Verkosto myös järjestää jäsenilleen kokemusten vaihtoon perustuvia seminaareja. 

Lisätietoa:  http://www.euroapprenticeship.eu/en/home.html  

EURODESK-VERKOSTO 

Eurodesk on eurooppalainen verkosto, joka tukee nuorten parissa työskenteleviä henkilöi-

tä kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Verkostoon kuuluu Brysselin keskuksen li-

säksi 30 maata ja lähes 1000 eurooppalaista alue- ja paikallistoimijaa. Verkosto ylläpitää 

rahoitustietokantaa ja nuorten kansainvälistä liikkuvuutta edistävää portaalia, neuvoo, 

järjestää koulutuksia ja tuottaa julkaisuja. 

Lisätietoa:   http://www.eurodesk.eu/edesk/  

http://www.cimo.fi/palvelut/eurodesk 

http://www.edu.fi/etwinning/opastusta/tietoa_hankkeesta
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/fi/pub/news/news/share_your_science_pro-jects_an.htm
http://www.etwinning.net/fi/pub/news/news/share_your_science_pro-jects_an.htm
http://www.euprovet.eu/
http://www.euroapprenticeship.eu/en/home.html
http://www.eurodesk.eu/edesk/
http://www.cimo.fi/palvelut/eurodesk
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EURODICE-VERKOSTO 

Eurodice-tietoverkosto tarjoaa vertailukelpoista ja analyyttistä tietoa eurooppalaisista 

koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikasta. 

Lisätietoa:  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

EUROGUIDANCE-VERKOSTO  

Euroguidance on erityisesti opinto-ohjaajille suunnattu verkosto, joka toimii 32:ssa Eu-

roopan maassa. Suomen kansallisena keskuksena Euroguidance-verkostossa toimii CI-

MO, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Myös 

muiden maiden Euroguidance-toimipisteistä saa apua mm. ulkomailla työskentelyyn liit-

tyvissä apurahakysymyksissä.  

Lisätietoa:  http://www.cimo.fi/euroguidance  

http://www.euroguidance.net/ 

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION 

Euroopan tiedesäätiöön kuuluu 78 jäsenorganisaatiota 30 maasta. Se edistää tiedettä ja 

perustutkimusta kokoamalla yhteen eri alojen tutkijoita useista maista sekä järjestämällä 

tutkimusohjelmia, työpajoja ja konferensseja. 

Lisätietoa:  http://www.esf.org/ 

EUROPE DIRECT -TIEDOTUSTOIMIPISTEVERKOSTO  

Europe Direct -verkosto on kaikissa EU:n jäsenmaissa toimiva paikallisten ja alueellisten 

EU-toimipisteiden verkosto, joka jakaa tietoa Euroopan unionista ja vastaa sitä koskeviin  

kysymyksiin.  EU-tietokeskus antaa myös EU-rahoitus- ja hankeneuvontaa. Oulun Eteläi-

sen alueella toimii Oulun Eteläisen EU-tietokeskus. 

Lisätietoa:  http://www.mainostakomo.net/europedirect/ 

http://europa.eu/europedirect/index_en.htm 

EVTA  (The European Vocational Training Association) 

EVTA on ammatillisen aikuiskoulutuksen verkosto, joka koostuu ammatillisen koulutuk-

sen järjestäjistä ja muista toimijoista. Suomessa AMKE ry toimii osana verkostoa. Se on 

ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, joka kokoaa yhteen ammatillisen koulutuksen jär-

jestäjät Suomessa.  

Lisätietoa:  http://www.evta.net/new/index.html 

http://www.amke.fi/www/fi/amke/index.php 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://www.cimo.fi/euroguidance
http://www.euroguidance.net/
http://www.esf.org/
http://www.mainostakomo.net/europedirect/
http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://www.evta.net/new/index.html
http://www.amke.fi/www/fi/amke/index.php
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FINNODE-VERKOSTO 

FinNode on globaali suomalainen innovaatioverkosto, joka toimii Yhdysvalloissa, Venä-

jällä, Kiinassa, Intiassa ja Japanissa. Se toimii innovaatiotoiminnan solmukohdissa tuke-

malla elinkeinoelämän ja tutkimusyhteisön kansainvälistymistä. 

Lisätietoa:  http://www.finnode.fi/ 

HYVÄOLO-VERKOSTO 

HyväOlo -verkosto on seitsemän suomalaisen ammattioppilaitoksen muodostama hyvin-

vointialan verkosto, joka järjestää opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuden ohjelmia Suo-

mesta muualle Eurooppaan. Lisäksi verkosto toteuttaa kansainvälisyyshankkeita ja pyrkii 

kehittämään kansainvälisen työssäoppimisen laatua. 

Lisätietoa:  http://hyvaolo.webs.com/ 

IEA 

OECD:n kansainvälinen energiajärjestö (IEA) tarjoaa suomalaisille yrityksille ja energia-

alan tutkimusryhmille kansainvälisen verkostoitumisfoorumin.  

Lisätietoa:  http://www.iea.org/, http://www.tekes.fi/fi/community/IEA:n_t_k-yhteis-

työ/1252/IEA:n_t_k-yhteistyö/2755 

KEVA-VERKOSTO 

KEVA-verkoston toiminnan tavoitteena on kehitysyhteistyön, vapaaehtoistyön ja globaa-

likasvatukseen liittyvän osaamisen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa. Verkosto 

edesauttaa opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta. 

Lisätietoa:  http://www.sedu.fi/loader.aspx?id=f5baff64-20be-497a-b660-81c53717c81a 

NORTH FINLAND EU OFFICE 

North Finland EU Office on Keski-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 

EU-aluetoimisto, joka edustaa alueitaan Brysselissä. Toimiston tavoitteena on kehittää 

Suomen pohjoisten alueiden elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen asukkaiden hyvin-

vointia.  

Lisätietoa:  http://www.northfinland.fi/ 

http://www.finnode.fi/
http://hyvaolo.webs.com/
http://www.iea.org/
http://www.tekes.fi/fi/community/IEA:n_t_k-yhteistyö/1252/IEA:n_t_k-yhteistyö/2755
http://www.tekes.fi/fi/community/IEA:n_t_k-yhteistyö/1252/IEA:n_t_k-yhteistyö/2755
http://www.sedu.fi/loader.aspx?id=f5baff64-20be-497a-b660-81c53717c81a
http://www.northfinland.fi/
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PERÄMERENKAARI 

Perämerenkaari on pohjolan rajayhteistyöorganisaatio, jonka toimintaa rahoittaa Pohjois-

maiden ministerineuvosto. Rajat ylittävällä yhteistyöllä pyritään kehittämään uusia mah-

dollisuuksia entistä kilpailukykyisemmän alueen luomiseksi. 

Lisätietoa:  http://www.bothnianarc.net/etusivu  

SKILLS-VERKOSTO 

Skills-verkoston www-sivut sisältävät tietoa kansainvälisestä kilpailutoiminnasta 

WordlSkills, EuroSkills ja International Abilympics kilpailujen osalta. Näiden kilpailujen 

avulla edistetään ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä ja lisätään yhteistyötä 

oppilaitosten ja työelämän välillä. Lisäksi pyritään synnyttämään uudenlaisia verkostoja 

ja parantamaan nuorten mahdollisuuksia työelämässä. Abilympics –kilpailuilla pyritään 

myös edistämään ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja arvostusta maailmalla. 

Kilpailuissa ratkotaan nuorten ammattilaisten maailmanmestaruus, Euroopan-mestaruus 

ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden maailmanmestaruus. 

Lisätietoa:  http://www.skillsfinland.fi/fi/home 

  http://www.worldskills.org/ 

  http://www.euroskills.org/cms/ 

  http://www.jeed.or.jp/english/aboutabilympic.html 

XARXA FP-VERKOSTO 

Xarxa FP -verkosto on Euroopanlaajuinen yhdistys, joka pyrkii oppilaitosten välisellä 

yhteistyöllä kehittämään strategioita, jotka parantavat ammatillisen koulutuksen ja työhar-

joittelujaksojen laatua. Suomen kunnista Parainen ja Rovaniemi toimivat verkoston jäse-

ninä. 

Lisätietoa:  http://w10.bcn.es/APPS/wprxarxafp/html/catala_index.html,    

http://w10.bcn.es/APPS/wprxarxafp/html/Suomenkiell.pdf 

 

  

http://www.bothnianarc.net/etusivu
http://www.skillsfinland.fi/fi/home
http://www.worldskills.org/
http://www.euroskills.org/cms/
http://www.jeed.or.jp/english/aboutabilympic.html
http://w10.bcn.es/APPS/wprxarxafp/html/catala_index.html
http://w10.bcn.es/APPS/wprxarxafp/html/Suomenkiell.pdf
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4 ULKOMAILLE LÄHTIJÄN TIETOPAKETTI 

4.1 Yleistä tietoa ulkomaille lähtevälle 
 

CAREERS EUROPE 

Careers Europe:n www-sivuilla on hyödyllistä tietoa opiskelusta ja työnteosta Euroopas-

sa. 

Lisätietoa:  http://www.careerseurope.co.uk/ 

ENIC-NARIC 

Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCO/CEPES:n aloitteesta on tehty 

ENIC-NARIC www-sivut, jotka sisältävät maakohtaista tietoa Euroopan ja Pohjois-

Amerikan maista sekä opiskelusta ja työnteosta ulkomailla.  

Lisätietoa: http://www.enic-naric.net/index.aspx  

EUROPEAN UNION – EDUCATION AND TRAINING  

EU:n Education and Training -www-sivusto sisältää tietoa opiskelusta ja työharjoittelusta 

Euroopan unionin alueella. 

Lisätietoa: http://europa.eu/eu-life/education-training/index_fi.htm   

http://europa.eu/eu-life/education-training/index_en.htm  

EURYPEDIA 

European Encyclopedia sisältää tietoa koulutusjärjestelmistä Euroopassa. 

Lisätietoa:  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php 

  

http://www.careerseurope.co.uk/
http://www.enic-naric.net/index.aspx
http://europa.eu/eu-life/education-training/index_fi.htm
http://europa.eu/eu-life/education-training/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php
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KANSAINVÄLISEN HENKILÖVAIHDON KESKUS CIMO 

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO ylläpitää kattavaa www-sivustoa, joka si-

sältää yleistä tietoa kansainvälistymisestä ja yksityiskohtaista tietoa eri vaihto-ohjelmista. 

CIMOn www-sivuilla on myös lukuisia oppaita ja julkaisuja, joista on hyötyä ulkomaille 

lähtijälle. CIMOn neuvontapalvelut auttavat kansainvälistymismahdollisuuksien kartoit-

tamisessa ja opastavat tiedonhankinnassa. Neuvontapalvelut auttavat myös ulkomaalaisia 

asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneet korkeakouluopinnoista Suomessa. Tiedonhaku ohja-

taan tekemään ensisijaisesti itsenäisesti CIMOn verkkopalvelujen, Maailmalle.net ja Stu-

dy in Finland -palvelujen kautta. Henkilökohtaista neuvontaa saa sähköpostitse tai soitta-

malla. 

Lisätietoa: http://www.cimo.fi/  

MAAILMALLE.NET 

Maailmalle.net on CIMOn ylläpitämä www-sivusto, jolla on nuorille suunnattua tietoa 

ulkomaille lähtemisestä. Sivustolla on tietoa opiskelusta yleensä, opintojen rahoituksesta, 

tutkinnoista, tutkintojen vastaavuuksista ja tunnustamisesta sekä europassista. Harjoitte-

luun ja työskentelyyn liittyen sivustolla on ohjeita harjoittelusta ulkomailla, työssäoppi-

misesta, asiantuntijaohjelmista, vapaaehtoistyöstä, aupairtyöstä ja palkkatyöstä. Näiden 

lisäksi Maailmalle.net antaa tietoa nuorisotoiminnasta ja vapaa-ajasta ulkomailla, neuvon-

ta- ja tiedonlähteitä, sekä kertomuksia ulkomaanjaksoihin osallistuneiden kokemuksista. 

Lisätietoa: http://www.maailmalle.net/    

http://www.maailmalle.net/kokemuksia_maailmalta  

MAATIETO.NET 

Maatieto.net –www-sivustolla on maakohtaista tietoa, joka täydentää maailmalle.net -

sivuston tietoja.  

Lisätietoa: http://www.maatieto.net/ 

OULUN ETELÄISEN KANSAINVÄLISTEN YHTEYKSIEN KARTTA 

Oulun Eteläisen alueen julkisten toimijoiden www-sivustolla on kansainvälisten yhteyk-

sien kartta, johon on kerätty Oulun Eteläisen alueen julkisten toimijoiden kansainvälisiä 

kontakteja ja lisätietoa kohteesta antavien henkilöiden yhteystiedot.  

Lisätietoa: www.oulunetelainen.fi/opiskelijalle/opiskelijavaihto   

  

http://www.cimo.fi/
http://www.maailmalle.net/
http://www.maailmalle.net/kokemuksia_maailmalta
http://www.maatieto.net/
http://www.oulunetelainen.fi/opiskelijalle/opiskelijavaihto
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PLOTEUS  

Ploteus on Euroopan komission ylläpitämä www-sivusto, jossa on tietoa opiskelumahdol-

lisuuksista Euroopassa ja maakohtaista tietoa jokaiselle toiseen maahan muuttavalle. Plo-

teuksen kautta saa myös Euroopan kattavaa tietoa kelpoisuusvaatimuksista, apurahoista ja 

ohjelmista.   

 

Lisätietoa:  http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=fi 

 

Maakohtainen tieto: http://ec.europa.eu/ploteus/searchcustom.jsp?language=fi&type=MC 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

Suomen ulkomaanedustustot ja ulkoasiainministeriö tuottavat hyödyllistä tausta- ja ajan-

kohtaistietoa eri maihin liittyen. 

Lisätietoa: http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?no-deid=15641&content-

lan=1&culture=fi-FI 

  

                  Kuva Minja Timperi 

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=fi
http://ec.europa.eu/ploteus/searchcustom.jsp?language=fi&type=MC
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?no-deid=15641&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?no-deid=15641&contentlan=1&culture=fi-FI
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4.2 Maakohtainen tieto 
 

 

EUROOPPA 

 

 ALANKOMAAT 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/alankomaat 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=339&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17196&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 BELGIA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/belgia 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=86&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17203&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 BULGARIA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/bulgaria 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=189&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17205&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 ESPANJA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/espanja 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=2&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17208&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/alankomaat
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=339&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=339&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17196&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/belgia
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=86&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=86&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17203&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/bulgaria
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=189&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=189&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17205&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/espanja
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=2&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=2&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17208&culture=fi-FI&contentlan=1


61 

 

 

 IRLANTI 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/irlanti 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=51&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17217&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 ISLANTI 

http://www.maatieto.net/eurooppa/pohjoismaat/islanti 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=170&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17218&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 ISO-BRITANNIA 

http://www.maatieto.net/britannia/ 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=327&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17219&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 ITALIA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/italia 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=220&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17221&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

  

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/irlanti
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=51&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=51&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17217&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/pohjoismaat/islanti
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=170&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=170&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17218&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/britannia/
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=327&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=327&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17219&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/italia
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=220&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=220&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17221&culture=fi-FI&contentlan=1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
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 ITÄVALTA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/itavalta 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=179&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17222&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 KREIKKA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/kreikka 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=107&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17228&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 

 KROATIA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/kroatia 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=406&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17229&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 

 LATVIA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/baltia/latvia 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=162&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17231&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

  

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/itavalta
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=179&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=179&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17222&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/kreikka
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=107&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=107&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17228&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/kroatia
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=406&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=406&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17229&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/baltia/latvia
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=162&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=162&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17231&culture=fi-FI&contentlan=1
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 LIETTUA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/baltia/liettua 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=297&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17233&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 LUXEMBURG 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/luxemburg 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=372&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17234&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 MALTA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/malta 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=373&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17259&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 NORJA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/pohjoismaat/norja 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=303&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17239&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

  

http://www.maatieto.net/eurooppa/baltia/liettua
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=297&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=297&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17233&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/luxemburg
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=372&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=372&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17234&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/malta
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=373&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=373&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17259&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/eurooppa/pohjoismaat/norja
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=303&r=-1
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=303&r=-1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17239&culture=fi-FI&contentlan=1
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 PORTUGALI 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/portugali 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=121&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17241&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 PUOLA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/puola 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=280&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17242&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 RANSKA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/ranska 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=22&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17243&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 

 ROMANIA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/romania 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=211&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17244&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

  

http://www.maatieto.net/eurooppa/lansi-_ja_etela-eurooppa/portugali
http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc=121&r=-1
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania.svg
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 RUOTSI 

http://www.maatieto.net/ruotsi/ 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=247&r=-1  

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17245&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 SAKSA 

http://www.maatieto.net/saksa/ 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=90&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17253&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 SUOMI 

http://www.studyinfinland.fi/ 

http://finland.fi/Public/default.aspx? 

http://www.infopankki.fi/en-GB/into/ 

 http://www.investinkuopio.fi/Living_in_Finland.pdf  

 

 

 

 SLOVAKIA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/slovakia 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=322&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17327&culture=fi-FI&contentlan=1 
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http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17327&culture=fi-FI&contentlan=1
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 SLOVENIA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/slovenia 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=309&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17329&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 SVEITSI 

http://www.maatieto.net/sveitsi/, 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=352&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17337&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 

 TANSKA 

http://www.maatieto.net/eurooppa/pohjoismaat/tanska, 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=196&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17345&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 

 

 TSEKKI 

http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/tsekki, 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=147&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17348&culture=fi-FI&contentlan=1 
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 UNKARI 

http://www.maatieto.net/eurooppa/ita-eurooppa/unkari 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=78&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17355&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 

 

 VENÄJÄ 

http://www.maatieto.net/venaja/ 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17384&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 VIRO 

http://www.maatieto.net/eurooppa/baltia/viro 

http://ec.europa.eu/ploteus/resultdisplay.jsp?type=MC&language=fi&mode=&infs=4&lc

=356&r=-1 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17365&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

POHJOIS-AMERIKKA 

 KANADA 

http://www.maatieto.net/pohjois-amerikka/kanada 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17225&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 MEKSIKO 

http://www.maatieto.net/pohjois-amerikka/meksiko 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17236&culture=fi-FI&contentlan=1 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg
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  YHDYSVALLAT 

http://www.maatieto.net/pohjois-amerikka/yhdysvallat 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17252&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

ETELÄ-AMERIKKA 

 ARGENTIINA  

http://www.maatieto.net/etela-amerikka/argentiina 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17199&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 BRASILIA 

http://www.maatieto.net/etela-amerikka/brasilia 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17204&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 CHILE 

http://www.maatieto.net/etela-amerikka/chile 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17206&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 KOLUMBIA 

http://www.maatieto.net/etela-amerikka/kolumbia 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17371&culture=fi-FI&contentlan=1 
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AUSTRALIA-OSEANIA 

 AUSTRALIA 

http://www.maatieto.net/australia_ja_oseania/australia 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17201&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 UUSI-SEELANTI 

http://www.maatieto.net/australia_ja_oseania/uusi-seelanti 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17357&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

AASIA 

 ETELÄ-KOREA  

http://www.maatieto.net/aasia/etela-korea 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17360&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 INTIA 

http://www.maatieto.net/aasia/intia 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17214&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 JAPANI 

http://www.maatieto.net/japani/ 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17223&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

http://www.maatieto.net/australia_ja_oseania/australia
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17201&culture=fi-FI&contentlan=1
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http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17214&culture=fi-FI&contentlan=1
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http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17223&culture=fi-FI&contentlan=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_New_Zealand.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiedosto:Flag_of_Japan.svg&filetimestamp=20090916032838
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 KIINA  

http://www.maatieto.net/aasia/kiina 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17227&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 MALESIA 

http://www.maatieto.net/aasia/malesia 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17235&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 SINGAPORE 

http://www.maatieto.net/aasia/singapore 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17325&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 THAIMAA 

http://www.maatieto.net/aasia/thaimaa 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17341&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 TURKKI 

http://www.maatieto.net/aasia/turkki 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17350&culture=fi-FI&contentlan=1 
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AFRIKKA 

 EGYPTI 

http://www.maatieto.net/afrikka/egypti 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17207&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 ETELÄ-AFRIKKA 

http://www.southafrica.info/travel/documents/studypermits.htm 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17209&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 KENIA 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17226&culture=fi-FI&contentlan=1 

http://www.coe.uga.edu/ksap/guide/intro.html 

 

 

 MAROKKO 

http://www.maatieto.net/afrikka/marokko 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17265&culture=fi-FI&contentlan=1 

 

 

 TUNISIA 

http://www.maatieto.net/afrikka/tunisia, 

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17349&culture=fi-FI&contentlan=1 

http://www.maatieto.net/afrikka/egypti
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17207&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.southafrica.info/travel/documents/studypermits.htm
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17209&culture=fi-FI&contentlan=1
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17226&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.coe.uga.edu/ksap/guide/intro.html
http://www.maatieto.net/afrikka/marokko
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17265&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.maatieto.net/afrikka/tunisia
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=17349&culture=fi-FI&contentlan=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Africa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kenya.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Morocco.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tunisia.svg
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TAULUKKO VAIHTO-OHJELMISTA 

Tähän taulukkoon on koottu opiskeluun ja työntekoon liittyviä vaihto-ohjelmia. 

Pystysarakkeiden avulla sopivia vaihto-ohjelmia voi hakea hakijan tämänhetkisen 

opiskelu- tai työpaikan mukaisesti. O-kirjaimella on merkitty opiskelijoille ja  rastilla x 

oppilaitosten henkilökunnalle hyödylliset ohjelmat. 
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Comenius 
a) opiskelu  

b) työharjoittelu    

c) henkilökuntavaihto  

d) hankkeet   

Ox Ox Ox Ox Ox Ox 

Leonardo da Vinci  

a) opiskelu 

b) työharjoittelu   

c) henkilökuntavaihto   

d) hankkeet  

  Ox  O  

Erasmus 

a) opiskelu  

b) työharjoittelu  

c) henkilökuntavaihto  

d) hankkeet  

    Ox Ox 

Grundtvig (aikuiskoulutus) 

a) opiskelu 

b) henkilökuntavaihto  

c) hankkeet  

O Ox Ox Ox Ox Ox 

O = opiskelijoille 

x = henkilökunnalle 
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Nordplus Junior  

a) opiskelu 

b) työharjoittelu 

c) henkilökuntavaihto 

 

Ox Ox Ox Ox O O 

Nordplus Korkeakoulutus      Ox Ox 

Nordplus Aikuiskoulutus   x x Ox x Ox Ox 

Nordkurs      O O 

Opiskelijavaihto   Ox x Ox Ox   

Kesälukiot   O O O   

Kansainväliset leirit  O O O O O O 

Youth in Action  Ox Ox Ox Ox O O 

north2north      Ox Ox 

Terve Afrikka -projekti     Ox Ox 

FIRST      Ox Ox 

ISEP       O 

UNC-EP       O 

CREPUQ      O O 

North-South-South      Ox Ox 

Nordic Centre at Fudan University       Ox 

Nordic Centre in India       Ox 

O = opiskelijoille 

x = henkilökunnalle 
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Freemover -vaihto      O O 

Ammatillisen II-asteen opiskelijan 

työssäoppimisjakso ulkomailla  

  O    

Harjoittelu kansainvälisissä organisaa-

tioissa  

    O O 

Harjoittelu opiskelijajärjestöjen kautta      O O 

CIMO, maaohjelmat    O  O O 

CIMO, organisaatio-ohjelmat    O  O O 

GoAbroad – Intern Abroad    O  O O 

Opintovierailut  x x x x x  

Pohjola Norden, opettajastipendit  x  x x x  

Marie Curie -toimet     x x 

Mid-Career Professional  Development 

-ohjelma  

x x x x x x 

FiDIPro      x 

EU:n koulu Euroopassa – Eurooppa 

koulussa, opettajien täydennyskoulu-

tus 

x x x x   

EURAXESS      x x 

northTREX      x x 

GoAbroad – Teach Abroad  x x x x Ox Ox 

 

O = opiskelijoille 

x = henkilökunnalle 
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TAULUKKO HANKKEIDEN RAHOITUSOHJELMIS-

TA JA KANSAINVÄLISISTÄ VERKOSTOISTA 

Oheiset taulukot helpottavat tiedonhakua. Taulukoiden vasemmanpuoleiset osiot (sinisel-

lä pohjalla) osoittavat kenelle kansainvälinen verkosto, rahasto tai hakukone on suunnat-

tu. Taulukoiden oikeanpuoleiset osiot (valkoisella pohjalla) kertovat, minkä maanosan 

alueelle kyseinen kansainvälinen yhteistyö suuntautuu.  

 

 

Yhteistyöhön liittyviä  

hakukoneita 
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ACCESS4EU  x x x x x x x x x x x x 

CORDIS x x x x x x x x x x x x 

Otlas-tietokanta x   x x x x x x x x x 

LifeLong Learning Project Part-

ner Search 

x     x x x x x x x 

Projectia x x x x x x x x x x x x 

RESEARCH  x x x x  x x x x x x x 

TEKES   x x   x x x x x x x 
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Kansainvälisten hankkeiden 

rahoitusohjelmia 
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AAL   x x x   x      

Aasia-ohjelma  x          x  

Alfa III  x        x    

Aloitusrahasto Vera Oy    x    x      

ARTEMIS Joint Undertaking    x x x   x      

Bothnia Atlantica / Interreg IV  x x x x  x       

CIP   x x    x      

Citizenship Programme  x   x x  x      

Civil Justice  x x  x   x      

COST  x x     x      

Daphne III Programme     x x  x      

Edulink -ohjelma  x      x  x x x  

EIB  x x     x      

ENIAC   x x x   x      

ENPI     x x  x      

ERAfrica x x  x   x   x   

ERA-SME    x    x      

Erasmus Mundus  x     x x x x x x x 

Erasmus nuorille yrittäjille    x    x      

ESA, kehitysohjelmat   x x    x      

Espon 2013 Programme  x x x x x  x      

EU Consumer Programme     x   x      

EU grants in the field of transport   x x x   x      

EU-ICI ECP  x      x    x x 

EU-Kanada -ohjelma  x   x   x x     

EU:n Kulttuuri-ohjelma  x x x x x  x      

EU:n rakennerahastot x x x x x  x      

EUREKA  x x x    x      

Euroopan komission yritystoi-

mintapääosaston vuosibudjetti  

 x x    x      

European Refugee Fund (ERF)  x x x x x  x      

Eurostars Programme  x x   x x x x x x x 
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Kansainvälisten hankkeiden 

rahoitusohjelmia 

…jatkoa 
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EU-USA -ohjelma x  x  x  x x     

FCH  x x   x x x x x x x 

FP7 x x x    x      

GAP    x     x     

Grundtvig -hankkeet x      x      

Health Programme x x  x x  x      

HEI ICI x        x x x  

ICT Policy Support Programme x x x x x  x      

Integration Fund x x x x x  x      

ISEC x x x x x  x      

Leonardo da Vinci x x     x      

LIFE + x x x x x  x      

Media 2007 x x x x   x      

Media Mundus x  x x  x x x x x x x 

NEF x x x   x       

NEFCO  x x x   x       

NER 300 x x x x   x      

Nopef   x   x       

NordForsk rahoitus x x (x)   x       

Nordic Innovation Project Fun-

ding 

x x x x  x       

Nordic Master -ohjelma x     x       

NordPlus Horisontal x     x       

NORTH-SOUTH-SOUTH -ohjelma x        x x x  

Pohjoismaiden ja Venäjän väli-

nen koulutus- ja tutk.yhteistyö  

x     x       

Poikittaisohjelma x      x      

PROGRESS x x  x   x      

Rieska-Leader kansainväliset 

hankkeet 

x x  x x x x x x x x x 

Suomen Akatemia x x    x x x x x x x 

Tempus IV x      x      
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Kansainvälisiä yhteistyöver-

kostoja 
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Aasia-verkostot  x          x  

ACA x     x x x x x x x 

ACEEPT-verkosto  x      x      

AFECA x      x      

Bioenergy ERA-NET x x     x      

Businet-verkosto x      x      

CEDEFOP x      x      

ECIS x      x      

EfVET-verkosto  x      x    x  

eTWINNING-hanke x      x      

EUproVET-verkosto x   x   x      

Euro Apprenticeship x      x      

Eurodesk-verkosto x   x   x      

Eurodice-verkosto x   x   x      

Euroguidance-verkosto x      x      

European Science Foundation x x     x      

Europe Direct -

tiedotustoimipisteverkosto  

x x x x x  x      

EVTA x      x      

FinNode-verkosto x x x    x x   x  

HyväOlo-verkosto x      x      

IEA  x x   x x x x x x x 

Keva-verkosto x     x x x x x x x 

Perämerenkaari x x x   x       

North Finland EU Office  x x x x x  x      

Skills-verkosto x     x x x x x x x 

Xarxa FP-verkosto x      x      
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Muistilista ulkomaille lähtevälle 

1) Muista, että olet tehnyt elämääsi suunnattomasti rikastuttavan valinnan. Ole iloinen ja 

ylpeä siitä. 

 

2) Tutustu ulkomaankohteeseesi etukäteen. Tarvittaessa osallistu valmennustilaisuuteen 

tai luo uusia kontakteja kohdemaahasi esimerkiksi Facebook -ryhmien kautta. 

 

3) Käytä hyödyksesi kohteessa olevia suomalais-, vaihto-opiskelija- tai harjoittelijaver-

kostoja sekä eri yhteyshenkilöitä. Heiltä kysymällä saa usein paljon apua. 

 

4) Hanki majoitus etukäteen tai valmistaudu hankkimaan se heti ulkomaille saavuttuasi. 

Selvitä, miten pääset lentokentältä ensimmäisen yön majapaikkaasi. 

 

5) Tarkista, että sinulla on tarvittavat ja voimassaolevat dokumentit (passi, viisumi…) 

lähtöäsi varten. 

 

6) Arvio riittääkö rahoituksesi ulkomaanjakson ajalle ja hae tarvittaessa lisärahoitusta. 

Vastaanottavat oppilaitokset ja esim. Euroguidance-verkoston jäsenorganisaatiot 

osaavat antaa lisäneuvoja. 

 

7) Hanki lentoliput ja varaudu siihen, että muutat rajallisen matkatavaramäärän kanssa. 

 

8) Muista, ettet ole ainoa ulkomaalainen kohteessa, etkä useimmiten ainoa suomalainen-

kaan. Maailma on pieni. 

 

9) Älä luovuta, vaikka alussa olisi hieman hankalaa. Kaikki kääntyy varmasti parhain 

päin. Skype on hyvä yhteys kotiin ja Suomessa asuviin ystäviin. 

 

10)  Muista, että ikävöinti on rakkautta ja tulet todennäköisesti kaipaamaan myös ulko-

maanjakson kotipaikkaasi ja ystäviäsi. Elä hetkessä, jossa olet.  
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