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Tarkastajat: Erasmus+ on menestyksekäs eurooppalainen
brändi, mutta tuloksellisuuden mittaamista on
parannettava
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että Erasmus+-ohjelman
edistämä opiskelijoiden liikkuvuus tuottaa eurooppalaista lisäarvoa monin eri tavoin ja vaikuttaa
myönteisesti ohjelmaan osallistuvien asenteisiin EU:ta kohtaan; maat eivät voisi saavuttaa tällaisia
vaikutuksia toimimalla yksin. Tarkastajat kuitenkin havaitsivat, että ohjelman tuloksellisuuden
mittaamiseen käytetyt indikaattorit olisi saatava paremmin vastaamaan ohjelman tavoitteita.
Tarkastajat lisäävät, että haku- ja raportointiprosessit ovat yhä liian monimutkaiset, vaikka niitä
onkin jonkin verran yksinkertaistettu.
Erasmus+-ohjelman tavoitteena on tarjota oppijoille ja alan henkilöstölle mahdollisuus hankkia taitoja
ja kehittää itseään sekä kehittyä sosiopedagogisesti ja ammatillisesti saamalla kokemusta opiskelusta,
harjoittelusta, työstä tai vapaaehtoistyöstä ulkomailla. Ohjelman tavoitteena on myös parantaa laatua
ja edistää innovointia, osaamista ja kansainvälistymistä koulutus- ja kasvatusalan organisaatioissa.
Tarkastajat arvioivat ohjelman keskeisen koulutusalan toimen – Erasmus+-liikkuvuuden –
tuloksellisuutta ja eurooppalaista lisäarvoa. Erasmus+-liikkuvuuden osuus kaikkiaan16,45 miljardin
euron budjetista on yli puolet. Tammikuuhun 2018 mennessä Erasmus+-liikkuvuudesta oli hyötynyt yli
2,3 miljoonaa oppijaa ja alan henkilöstön jäsentä.
Yleisesti ottaen Erasmus+-liikkuvuustoimet ovat saavuttaneet useimmat niille asetetut tavoitteet.
Toisaalta tarkastajat totesivat, että ohjelman tuloksellisuuden mittaamiseen käytetyt indikaattorit olisi
saatava paremmin vastaamaan ohjelman tavoitteita.
“Erasmus+ on tarjonnut miljoonille ihmiselle mahdollisuuden opiskeluun, harjoitteluun ja
työskentelyyn ulkomailla, mikä on tehnyt siitä tunnetun ja menestyksekkään EU-brändin” toteaa
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Rimantas Šadžius.
“Erasmus+-liikkuvuus tuottaa eurooppalaista lisäarvoa monessa muodossa enemmän kuin siltä
lainsäädännössä edellytetään, esimerkiksi tuomalla strategisen lähestymistavan liikkuvuuteen sekä
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FI
vahvistamalla eurooppalaista identiteettiä ja monikielisyyttä. Näitä tekijöitä pitäisi tarkastella osana
tuloksellisuuden arviointia.”
Aiempiin ohjelmiin verrattuna Erasmus+-ohjelmassa on tehty monia innovatiivisia ratkaisuja hallinnon
yksinkertaistamiseksi liikkuvuuden alalla. Haku- ja raportointiprosessit ovat tarkastajien mukaan
kuitenkin yhä liian monimutkaiset. Lisäksi innovatiivinen opintolainojen takausjärjestelmä ei ole
tuottanut odotettuja tuloksia.
Tulevaa Erasmus+-ohjelmaa silmällä pitäen tarkastajat suosittavat, että Euroopan komissio
•
ehdottaisi lisää eurooppalaista lisäarvoa tuovia tekijöitä; ne olisi asetettava etusijalle
hankkeen arviointivaiheessa, niitä olisi seurattava ja niistä olisi raportoitava
•
parantaisi tavoitteiden saavuttamisen mittaamista ja asetettaisi tuloksellisuuden etusijalle
varoja jaettaessa
•
yksinkertaistaisi järjestelmää edelleen hallinnollisen taakan keventämiseksi ja parantaisi
tietoteknisiä välineitä
•
sisällyttäisi koulujen oppilaiden liikkuvuuden Erasmus+-liikkuvuuteen ja harkitsisi
joustavuuden lisäämistä tohtorikoulutettavien osalta
•
arvioisi mahdollisuutta ottaa uudelleen käyttöön rahoitus perinteiselle luokkahuoneessa
tapahtuvalle kielten opetukselle
•
sisällytettäisi opintolainojen takausjärjestelmään tohtori- ja perustutkinto-opiskelijoiden
liikkuvuuden.

Toimittajille tiedoksi
Erasmus+-ohjelmalla tuetaan toimia koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla. Ohjelman budjetti on
16,45 miljardia euroa kaudella 2014-2020. Ohjelma kattaa korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen
koulutuksen, kouluopetuksen, aikuiskoulutuksen, nuorison ja urheilun. Kahdeksankymmentä
prosenttia ohjelmasta pannaan täytäntöön kansallisten toimistojen välillisen hallinnoinnin avulla.
Erasmus+-ohjelman ylemmän tason tavoitteena on auttaa Euroopan maita nykyaikaistamaan ja
parantamaan koulutusjärjestelmiään vahvistamalla näiden järjestelmien roolia tekijöinä, jotka
edistävät kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä, innovointia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, elinkeinoelämän
sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tilintarkastustuomioistuimen
kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. Suositusten korkea täytäntöönpanoaste
osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen työstä on hyötyä EU:n kansalaisille.
Erityiskertomus nro 22/2018 “Liikkuvuus Erasmus+-ohjelmassa: miljoonia osallistujia ja monitahoista
eurooppalaista lisäarvoa, mutta tuloksellisuuden mittaamista on edelleen parannettava” on saatavilla
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca. europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.
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