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Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskus CIMO

• perustettiin v. 1991
• opetusministeriön alainen itsenäinen organisaatio
• edistää suomalaisen yhteiskunnan 

kansainvälistymistä – unelmanaan aidosti 
avarakatseinen Suomi

• toteuttaa mm. EU:n koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-
ohjelmia, eri apuraha-ohjelmia sekä kansainvälistä 
harjoittelua, hallinnoi pohjoismaisia Nordplus-
ohjelmia ja lisää suomen kielen ja kulttuurin 
tunnettuutta ja osaamista
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EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
LLP

• Ohjelmakausi  2007 – 2013 ( 7 vuotta)
• Budjetti 6,9 miljardia €
• Liikkuvuus korostuu

• EUn jäsenvaltioissa ( 27)  n. 450 miljoonaa 
kansalaista

• Ohjelmaan osallistuu 31 maata
• 50 eri kieltä, joista 21 yhteisön virallista kieltä
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LLP-maat   2011

Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, 
Islanti, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, 
Luxemburg,( Malta), Norja, Portugali, Puola, Ranska, 
Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, 
Tsekki, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt 
Kuningaskunta, Kroatia ja Sveitsi

Malta mukana taas 2012
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LLP on integroitu ohjelma
• Ohjelma yhdistää yleissivistävän koulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen ohjelmat
• Neljä sektoriohjelmaa: 

– Comenius; www.cimo.fi/comenius
– Erasmus; www.cimo.fi/erasmus
– Leonardo da Vinci; www.cimo.fi/leonardo
– Grundtvig; www.cimo.fi/grundtvig

• Transversaalinen ohjelma: politiikkayhteistyö, kielten 
oppiminen, tietotekniikka, levitystoiminta 
www.cimo/opintovierailut

• Jean Monnet –ohjelma (integraatiota tukevat 
hankkeet, toimintatuki neljälle eurooppalaiselle 
laitokselle)
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Comenius -ohjelma
Kohderyhmä: oppilaitokset esikouluista toisen asteen 

oppilaitoksiin, kouluopetuksesta vastaavat 
viranomaiset sekä mm. korkea-asteen oppilaitokset

Tavoite
• auttaa nuoria ja opetushenkilöstöä ymmärtämään 

Euroopan kulttuurien ja kielten monimuotoisuutta  
sekä näiden arvo

• auttaa nuoria saavuttamaan henkilökohtaisen 
kehittymisen, työllistymisen ja Euroopan aktiivisen 
kansalaisuuden edellyttämät perustiedot ja taidot

Suomen budjetti vuonna 2011 n. 4 milj. € (EU+OPM)
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Comenius -ohjelma
CIMO www.cimo.fi/comenius
• Koulujen väliset yhteistyöhankkeet

– Monen ja kahden oppilaitoksen väliset hankkeet
– Oppilasliikkuvuushankkeet (IPM)

• Regiohankkeet
• Valmistelevat vierailut (hankkeille)
• Opetushenkilöstön täydennyskoulutus
• Apulaisopettajat
• eTwinning (OPH)

Executive Agency, Bryssel
• http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm

o Keskitetyt suuret hankkeet ja verkostot
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Comenius monen oppilaitoksen väliset hankkeet

Oppilaskeskeiset – kehittämiskeskeiset hankkeet
• Yhteinen teema = yhteinen hanke = yhteinen hakemus, 

väh. 3 maata/koulua, joista yksi on hanketta koordinoiva
• 2 vuotta (1.8.201X-31.7.201X)
• Tuki kahdelle vuodelle (2011)  - 80 %+ 20%

– 6 000 € (väh. 4 liikkujaa)
– 10 000 € (väh. 8 liikkujaa)
– 14 000 € (väh. 12 liikkujaa) 
– 20 000 € (väh. 24 liikkujaa)
– Tuki sisältää hanke- ja liikkuvuustuen

• Liikkuvuusmuodot:
– projektikokous, opettajavaihto, rehtorivierailu, opettajan 

työpaikkaharjoittelu
• 2011 vuosi: 2 224 000 € - 123 hanketta
• On line hakemus jokaisen maan kansalliselle toimistolle
• Hakuaika päättyy 21.2.2012 
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Comenius kahden oppilaitoksen väliset hankkeet

• Kielipainotteiset hankkeet
• Yhteinen teema, yhteinen hanke, ”yhteinen hakemus”
• Kaksi maata/koulua – joista toinen on koordinoiva koulu
• Sopimus kahdelle vuodelle (1.8.201X-31.7.201X)
• Tuki kahdelle vuodelle (2011)  - 80 %+ 20%

– 14 000 € (väh. 10 oppilasta+2) 
– 20 000 € (väh. 20 oppilasta+4)
– Tuki sisältää hanke- ja liikkuvuustuen

• Liikkuvuusmuodot:
– projektikokous, oppilasvaihto (10pv) - oppilaat väh. 12 vuotta 

• 2010 vuosi: 330 000 € - 18 hanketta
• On line hakemus jokaisen maan kansalliselle toimistolle
• Hakuaika päättyy 21.2.2012
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Comenius yksilöllinen
oppilasliikkuvuus (IPM)

• Comenius koulujen yhteistyöhankkeissa mukana oleville/olleille 
kouluille

• Oppilaat väh. 14 vuotta vaihdon alkaessa
• Asuvat perheissä

2012 - mukana: kaikki ohjelmamaat ( pl UK, IE,DE ja CY)
• Vaihto lv. 2012-13  ( 3 -10 kk)
• Tuki maksetaan lähettävälle koululle: hallintokulut, 

kielivalmennus, matkat, kk-apuraha
• Yhteinen eurooppalainen vakuutus oppilailla
• CIMO kouluttaa lähtevät, tulevat ja yhteysopettajat/mentorit
• Lähettävä koulu hakee – on line hakemus oman maan 

kansalliselle toimistolle   - 1.12.2011
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Comenius Regiohankkeet
• Alueiden välistä yhteistyötä koulutuksen sektorilla
• Kaksi maata – joista toinen on koordinoiva
• Sopimus kahdelle vuodelle (1.8.201X-31.7.201X)
• Tuki : matka-, oleskelu-, hankekulut, henkilöstökulut

– liikkuvuustuki max 20 000 €
– hankekulut max. 25 000 euroa; korvaus 75 % 

• Hakukelpoiset tahot: kunnat, kuntayhtymät, avit ja elyt 
– lisäksi aina mukana ainakin yksi koulu sekä alueen muu 

toimija, esim. kirjasto, nuorisotoimi, museo
• Yhteisesti määritelty teema: esim. turvallisuus, koulun ja 

ympäröivän yhteisön yhteistyö, koulutuksen keskeiset 
kehittämistarpeet jne.

• 2011 vuosi : 210 000 € - 5 hanketta
• Hakemus oman maan kansalliselle toimistolle
• Hakuaika päättyy 21.2.2011 
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Comenius valmistavat vierailut

• Hankkeen valmistelua varten
• Yksilöllinen vierailu tai Eurooppalainen 

kontaktiseminaari
• Tehdään ennen hankehakemuksen jättämistä
• Apuraha: matkat, kulukorvaus/seminaarimaksu
• Hakuajat 2011:   1.6.    1.9.     ja  1.11.
• Hakuajat 2012:    15.5.  15.9.  ja 15.11.
• On line  hakemus
• http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/elinikainen-

oppiminen/comenius/kontaktiseminaarit.htx
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Comenius opetushenkilöstön 
täydennyskoulutusapurahat

• 1-6 viikkoa kestävä täydennyskoulutus toisessa ohjelmaan
osallistuvassa maassa
– Comenius/Grundtvig –kurssiluettelon kurssit + muut

• http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm
– ”job shadowing”, eräät konferenssit 

• Kohderyhmä:esi- ja peruskoulun, lukion ja ammatillisen 
oppilaitoksen opettajat, rehtorit/johtajat, opinto-ohjaajat ja muu 
opetushenkilöstö sekä opettajankoulutuslaitoksen kouluttajat

• 2011 vuosi: 600 000 € - n. 300 apurahaa –n. 60 % hakijoista
• Vuoden 2011 haku: 

- 14.1.2011 (koulutus alkaen 1.5.2011)     16.1.2012
– 29.4.2011 (koulutus alkaen 1.9.2011)     30.4.2012
– 16.9.2011 (koulutus alkaen 1.1.2012)     17.9.2012
Koulutuksen tulee alkaa viimeistään 30.4.2012
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Comenius apulaisopettajaharjoittelu
lähtevät apulaisopettajat ja vastaanottavat koulut

• Kohderyhmä: 
– apulaisopettajaksi voi hakea opettajaksi opiskeleva tai 

vastavalmistunut opettaja
– apulaisopettajaa voivat hakea esi- tai perusasteen 

oppilaitokset, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset 
• Tuki 13-45 vko: 

– apulaisopettajalle: kuukausiapuraha, matkat, kielivalmennus
– kouluille: apulaisopettaja 
– koulutus apulaisopettajille ja vastaanottaville kouluille

• Lv 2011-2012
– n. 50 apurahaa lähteville apulaisopettajille 
– n. 50 apulaisopettajaa Suomessa

• Hakukierros lukuvuodelle 2012-13 päättyy 31.1.2012 
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Comenius eTwinning

• Nettipohjaista eurooppalaista 
yhteistyötä koulujen välillä  
WWW.ETWINNING.NET

• Inspiraatiota (pakit & modulit)
Työpöytä - ja TwinSpace -opas
Täydennyskoulutusta (Eun)
Rekisteröinti

• OPH Yrjö Hyötyniemi, Mia Sandvik
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NORDPLUS JUNIOR pohjoismainen 
koulujen välinen yhteistyö

• Tavoitteena: edistää kiinnostusta muita Pohjoismaita kohtaan, 
vahvistaa pohjoismaista dimensiota koulutuksessa ja vahvistaa 
pohjoismaista yhteenkuuluvuutta

• Kohderyhmät: esikoulut, peruskoulut, lukiot ja toisen asteen 
ammatilliset oppilaitokset

• Osallistuvat maat: kaikki Pohjoismaat sekä Ahvenanmaa, 
Färsaaret, Grönlanti, Viro, Latvia ja Liettua

• Yhteistyömuodot: 1) luokkien/ryhmien väliset hankkeet ja 
matkat, 2) opettajaliikkuvuus, 3) yksilöllinen 
oppilas/opiskelijaliikkuvuus, esim. TET –harjoittelu, 
työpaikkaharjoittelu 4) kehittämishankeet ja verkostot

• Hakuaika päättyi 1.3.2012 (?)   - 2012 uudet NPohjelmat
• n. 500 hakemusta vuodessa  - noin 70 % saa tukea
• Valmistelevan vierailun tukea voi hakea CIMOsta (pkt ja lukiot)
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Nordplus Horisontal 
• Horisontal yhdistää Nordplus Juniorin, Nordplus 

Korkeakoulutuksen ja Nordplus Aikuiskoulutuksen 
• Hanke- ja verkostotoimintaan tulee kuulua vähintään 

kaksi eri koulutustasoa. 
• Toiminta voi olla esimerkiksi yhteistyötä 

korkeakoulujen ja peruskoulujen välillä tai 
ammatillisen toisen asteen ja aikuiskoulutuksen 
välillä. 

• Ohjelmasta myönnetty tuki on tarkoitettu 
oppilaitoksille, organisaatioille, järjestöille sekä muille 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen toimijoille.

• Hakutietoa www.nordplusonline.org
• Hakuaika päättyi 1.3.2012  (?)
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Nordplus kieli ja kulttuuri

• Nordplus Kieli ja kulttuuri -ohjelma koostuu 
kahdesta osasta. Toinen kohdistuu Pohjolan 
kieliin ja toinen Nordplus Junior -
kohderyhmän eli peruskoulujen, lukioiden ja 
ammatillisten oppilaitosten liikkuvuuteen. 
Ohjelmaa tukee Pohjoismaiden kielineuvosto 
(Nordens Språkråd) ja se kattaa toiminnot, 
jotka aiemmin kuuluivat Sprog-, Nordmål-, 
Nordkurs- ja muihin kieliohjelmiin

• Hakutietoa www.cimo.fi/nordplus
• Hakuaika päättyi 1.3.2012 (?)
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Opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille
Järjestettyjä opintovierailuja yleissivistävän ja ammatillisen
koulutuksen asiantuntijoille 
Yleissivistävän koulutuksen  kohderyhmä: rehtorit, 

koulunjohtajat, harjoittelukoulujen opettajat, apulaisrehtorit sekä  
kuntien, läänien ja valtakunnallisen tason hallintohenkilöt kuten 
ktj:t ja sivistystoimentarkastajat, OPH:n ja OPM:n virkamiehet

Teemat: esim. koulutusjärjestelmät, TVT ja koulutus, opettajuus, 
koulunjohto, erityisoppilaiden integraatio, tasa-arvo, 
ohjaustoiminta jne.

Kesto: 3-5 päivää
edistää tiedonvaihtoa ja keskustelua eri maiden koulutuksesta ja 
sen kehittämisestä

Hakuaika: 31.3.2011 ja 14.10.2011  sekä  30.3.2012 ja 12.10.2012 
• apuraha: n. 1200 €, n. 50 apurahaa - kattaa matkat ja oleskelun
• vierailuluettelo: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
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Tiedotus

Comenius-sähköpostilista
Listalla tiedotetaan koulujen kansainvälisyyteen (mm. Comenius ja 

NordplusJunior) liittyvistä asioista sekä julkaistaan ulkomaisten koulujen
Partnerinhakuilmoituksia. Listaan liitytään täyttämällä lomake osoitteessa 

https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/comenius

Comenius ja eTwinning kyselytunti netissä  - kysy ja seuraa 
keskustelua omalta koneeltasi kuukauden kolmas tiistai klo 15.00 -16.00. Yhteys 
tapahtuu Connect Pro-järjestelmän kautta. Mene tunnin aikana verkkoon 
osoitteeseen http://oph.emea.acrobat.com/ophyrhy
• kirjoita nimesi ja paina ”Enter Room” –nappia

Alueelliset tiedotustilaisuudet löydät www.cimo.fi
Comeniussivuston Tapahtumista
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Oppaat, eTwinning, EST ja Comenius 
maps

Osaanko? Uskallanko? - Tottakai!
http://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/Julkaisut+ja+tilastot/Esitteet+suomenkielis

et/osaanko_uskallanko.pdf

Success Stories
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/comenius/success-stories_en.pdf

Mobility creates opportunities - European success stories
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/comenius/mobility_en.pdf

eTwinning
http://www.etwinning.net

EST – Partnership database    http://est.cimo.fi/search

Partnership map http://www.comeniusmaps.eu/en/pub/index.htm
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Koulu Euroopassa –Eurooppa 
koulussa - ohjelma

• Opettajien Eurooppa-aiheinen täydennyskoulutus (n. 2 pv, 
maksuton, eri aineissa, eri järjestäjätahot) 
www.cimo.fi/eurooppakoulussa

• Erasmus kouluissa
- eurooppalaiset vaihto-opiskelijat tekevät vierailuja
peruskouluihin ja lukioihin (1-3 krt/koulu)
- voivat avustaa esim kielten tai muussa aineen opetuksessa, 
opon tunneilla, kertoa omasta maastaan jne. 
- maksutonta kouluille
- Eurooppalainen Suomi ry organisoi toiminnan (ilmoittautuminen, 

opiskelijoiden matkakustannukset,“palkkio” ja todistus)
- http://www.erasmuskouluissa.fi
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Hakuajat 2011
COMENIUS-OHJELMA Hakuaika päättyy 

Monen oppilaitoksen 
väliset hankkeet
Kahden oppilaitoksen 
väliset hankkeet
Regio-hankkeet

21.1.2011

Yksilöllinen 
oppilasliikkuvuus 1.12.2011

Valmistelevat vierailut 1.6.2011
1.9.2011
1.11.2011

Täydennyskoulutus-
apurahat

14.1.2011
29.4.2011
16.9.2011

Apulaisopettajan 
vastaanottaminen

31.1.2011

Apulaisopettajaharjoittelu 
opettajaksi opiskeleville 

31.1.2011 

Keskitetyt hankkeet: 
Monenväliset hankkeet, 
verkostot ja täydentävät 
toimet

28.2.2011

LLP 
POIKITTAISOHJELMAT
Opintovierailut 31.3.2011

14.10.2011

EUROOPPA 
KOULUSSA – KOULU 
EUROOPASSA 
Opettajien 
täydennyskoulutuksen 
järjestäjille
Erasmus kouluihin

Kevät 2011

Jatkuva

NORDPLUS

Nordplus Junior 1.3.2011

Nordplus Horisontal 1.3.2011

Nordplus Kieli ja kulttuuri 
ohjelma

1.3.2011
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Lisätietoa CIMOssa
www.cimo.fi/comenius www.cimo.fi/opintovierailut
www.cimo.fi/nordplus www.cimo.fi/eurooppakoulussa

Comenius-palvelunumero: 020 690 502 
Sähköposti: comenius-info@cimo.fi tai etunimi.sukunimi@cimo.fi

Yhteyshenkilöt CIMOssa

Comenius-hankkeet : Tytti Voutilainen, Leena
Högdahl, Marja Siitonen, Nina Rekola
Regio: Riikka Vuorela
Comenius-täydennyskoulutusapurahat,apulaisopettajah arjoittelu:
Sirkka Säikkälä, Katarina Vinblad
Nordplus: Nina Eskola

Opintovierailut: Tiina Karro, Paula Rouhiainen
Koulu Euroopassa – Eurooppa koulussa –ohjelma: Tiina Karro
Puhelinluettelo: http://cimo.uutiskirje.fi/puhlu/fi/web/index.php?name=&gro

up=15&type=name&resultmode=2
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Muita rahoitusmahdollisuuksia

• Pohjola-Norden  www.pohjolanorden.fi
• Pohjoismaiset rahastot 

www.hanaholmen.fi
• Säätiöt ja rahastot www.kulttuuri.net tai 

www.saatiopalvelu.fi
• Euroscola www.europarl.fi < Nuoret> 

Euroscola


