
 

Miten koronavirus vaikuttaa Erasmus-vaihto-
opiskelijoihin?
 
Mitä seurauksia koronaviruspandemialla on 170 000 nuoreen, jotka ovat Erasmus-
vaihdossa tai osallistuvat Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan?
 

Koronaviruskriisillä on ollut suoria vaikutuksia koulutukseen. Yliopistojen sulkemisen ja
matkustusrajoitusten seurauksena esimerkiksi Erasmus-vaihto-ohjelmaan tai Euroopan
solidaarisuusjoukkojen toimintaan osallistuvat nuoret ovat kohdanneet monia haasteita.
 
Tällä hetkellä 165 000 opiskelijaa osallistuu Erasmus-vaihtoon eri puolilla Eurooppaa, ja 5 000
nuorta on mukana vapaaehtoisohjelmissa.
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Erasmus ja koronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev

Erasmus-opiskelijat koronaviruskriisin aikana*
• 25 % opiskelijavaihdoista on peruttu koronaviruksen vuoksi

• 37,5 % opiskelijoista on kohdannut ainakin yhden merkittävän vaihtoon liittyvän ongelman
(esimerkiksi eivät päässeet matkustamaan kotiin, ongelmia majoituksen kanssa)

• Puolet niistä opiskelijoista, jotka jatkoivat vaihto-ohjelmaa, ovat siirtyneet verkkokursseille

• 34 % on siirtynyt osittain verkkokursseihin ja osittain lykättyihin kursseihin (*Lähde: Erasmus
Student Network)
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Miten EU auttaa
 
Tukeakseen vapaaehtoistyö- tai Erasmus-vaihto-ohjelmiin osallistuvia nuoria Euroopan
komissio on sanonut tekevänsä ohjelmista niin joustavia kuin laillisesti on mahdollista.
 
Komissio suositteli, että vaihto-ohjelmista vastaavat kansalliset virastot turvautuvat ”force
majeure” -tilanteeseen, jossa ne voivat harkita mahdollisuutta korvata ylimääräisiä kuluja yli
normaalin enimmäismäärän sekä lykätä ohjelmia 12 kuukaudella.
 

Parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on vaatinut komissiota tukemaan kaikin mahdollisin
keinoin vaihto-ohjelmiin osallistujia sekä tarjoamaan heille selkeää tietoa.
 
Nuorisoasioista ja koulutuksesta vastaavalle komissaarille Mariya Gabrielille osoitetussa
kirjeessä mepit pyysivät komissiota varmistamaan, että:
 

sääntöjä sovelletaan mahdollisimman joustavasti, erityisesti niihin, jotka joutuivat
palaamaan koteihinsa kesken vaihdon turvallisuussyistä 
kaikki koronavirukseen liittyvät lisäkulut korvataan osallistujille 
vaihto-opiskelijat  ja  solidaarisuusjoukoissa vapaaehtoistöitä tekevät  säilyttävät
statuksensa 
vaihto-opiskelijat  eivät  menetä  lukuvuottaan,  vaan  saavat  opinnoistaan
opintopisteitä  etäopiskelun  kautta
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"  Meillä  on velvollisuus varmistaa,  että ohjelmiin
mukaan ilmoittautuneet saavat tarvitsemansa avun
ja tuen. Vuoden 2020 opiskelijat tarvitsevat meitä. "
Sabine Verheyen (EPP,  Saksa),  kulttuuri-  ja  koulutusvaliokunnan
puheenjohtaja

Erasmus
• Alkoi opiskelijavaihto-ohjelmana vuonna 1987, mutta tarjoaa nykyään mahdollisuuden
vaihtoon myös kaikenikäisille opettajille, harjoittelijoille ja vapaaehtoisille.

• Ohjelmaan kuuluu nykyään 33 maata (kaikki 27 EU-maata sekä Iso-Britannia, Turkki, Pohjois-
Makedonia, Norja, Islanti ja Liechtenstein) ja se on avoinna kumppanimaille kaikkialla
maailmassa.

• Yli 9 miljoonaa ihmistä on osallistunut Erasmus+-ohjelmaan viimeisten 30 vuoden aikana ja
pelkästään vuonna 2017 ohjelmasta hyötyi melkein 800 000 ihmistä.

Solidaarisuusjoukot
• Luotiin vuonna 2018 Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun tilalle

• Tarjoaa nuorille mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistöitä omassa maassaan tai muissa EU-
maissa

• Pyrkii tukemaan heikommassa asemassa olevia yhteisöitä ja ihmisiä ympäri Eurooppaa
tuomalla yhteen nuoria, jotka haluavat rakentaa yhteisöllisempiä yhteiskuntia

Lisätietoa
Koulutus- ja kulttuurivaliokunnan puheenjohtajan Sabine Verheyenin Facebook-livehaastattelu
Erasmus Student Networkin raportti koronaviruksen vaikutuksista vaihto-opiskelijoihin
Euroopassa (englanniksi)
Koronavirus – Erasmus+ -ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien
esittämiä kysymyksiä
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