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Opetushallitus hakee koulutuksen alan arvioijia Erasmus ohjelmaan 
 
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää 
eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä 
nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. 
 
Ohjelman nykyinen ohjelmakausi päättyy tänä vuonna. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi 7-vuotinen 
ohjelmakausi. 
Lue lisää ohjelmasta https://www.oph.fi/erasmus 
 
Haemme asiantuntijoita arvioimaan seuraavia hakemuksia ja raportteja: 
 

• akkreditointihakemukset ja/tai  
• hankehakemukset ja/tai  
• hankkeiden loppuraportit. 

 
Haemme nyt uusia asiantuntijoita arviointipooliin ja myös nykyisen arvioijapoolin asiantuntijat voivat 
ilmoittautua uuden ohjelmakauden arvioijapooliin. 
 
 
TOIMIALAT, OHJELMAT ja HANKETYYPIT 
 
Kerro hakemuksessa osaamisesi valitsemillasi toimialoilla ja hanketyypit, joita pystyt arvioimaan.  
 
Arviointi voi koskea yhtä tai useampaa toimialaa arvioijan osaamisen ja oman valinnan mukaan. Valitse 
seuraavista:  

• yleissivistävä koulutus 
• ammatillinen koulutus 
• korkeakoulutus  
• aikuiskoulutus. 

 
Valitse myös toiminto, johon asiantuntijuutesi liittyy:  

• liikkuvuuden akkreditointi ja/tai 
• liikkuvuushankkeet (KA1) ja/tai  
• yhteistyöhankkeet (KA2). 

 
 
VALINTAKRITEERIT  
 
Arvioijalta edellytetään 

• valitun toimialan/alojen erinomaista tuntemusta ja työkokemusta 

• EU:n ohjelmien sekä koulutuksen toimialojen tuntemusta 

• kykyä itsenäiseen arviointityöhön ja taitoa lukea hakemuksista ja/tai loppuraporteista oleelliset 
tiedot ja kirjoittaa hakijalle selkeä arviointipalaute 

• kykyä arvioida hankkeiden budjetteja  

• riittäviä tietoteknisiä taitoja ja riittävää kielitaitoa (suomi, ruotsi ja englanti) 

• lisäksi arvostamme kokemusta vastaavanlaisista arviointitehtävistä. 

https://www.oph.fi/erasmus
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Opetushallitus laatii hyväksytyistä arvioijista arviointipoolin. Opetushallitus kutsuu arviointitehtävään 
tarvittavan määrän arvioijia kunkin hakukierroksen tai loppuraporttien tarkastuksen alkaessa.  
 
        
ARVIOINTITYÖN AIKATAULU JA JÄRJESTELYT 
 
Alustava aikataulu 
 

• Yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen liikkuvuuden akkreditointihaku järjestetään 
ensimmäisen kerran syksyllä 2020 ja sitten vuosittain. Hakemuksia arvioidaan marras-
tammikuussa.  

• Kaikkien toimintojen rahoitushaut järjestetään vuosittain keväällä. Hankehakemuksia arvioidaan 
yleensä helmi-toukokuussa.  

• Hankkeiden loppuraporttien arviointityö jakaantuu tasaisesti pitkin vuotta. 
 
Hakemusten arviointityön määrä kokouksineen vaihtelee toiminnoittain (useimmiten yhteensä 2–10 
päivää). Loppuraporttien edellyttämä työmäärä vaihtelee raporttien lukumäärän mukaan. 
 
Koulutus 

Arviointityö pohjautuu Euroopan komission määrittämiin arviointikriteereihin ja -ohjeisiin. Toimitamme 
arvioijille kaiken arviointityön kannalta oleellisen materiaalin. Arviointityö tehdään itsenäisesti etätyönä 
verkkotyökaluja käyttäen.  
 
Ennen arviointityötä kouluttamme kunkin hakukierroksen arvioijat. Samoin loppuraporttien arvioijat 
saavat perehdytyksen tehtävään.  
 
 
ARVIOINNISTA MAKSETTAVA PALKKIO 
 
Arvioijille maksetaan arvioinnista palkkio. Lisäksi matkakulut mahdollisiin koulutus- ja arviointikokouksiin 
korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Olemme määritelleet jokaisen tukimuodon hakemuksille ja 
loppuraporteille laskennallisen työmäärän, jonka perusteella maksamme palkkion. 
 
 
HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN JA VALINTAMENETTELY 
 
Täytä hakemuksesi verkossa viimeistään 14.9.2020 klo 12.00.  
https://link.webropolsurveys.com/S/9F1E03FC852DB0C4   
 
LISÄTIETOJA: 
Aikuiskoulutus: Johanna Tarvainen, 029 533 1897 
Korkeakoulutus: Anne Siltala, 0295 338 541 
Ammatillinen koulutus: Sari Huttunen, 029 533 8563 
Yleissivistävä: Sirkka Säikkälä, 029 533 8583 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oph.fi 

https://link.webropolsurveys.com/S/9F1E03FC852DB0C4

