
Erasmus +
KA229 (ja KA201)
Hakulomake ja 
hankebudjetti
Erasmus+ 
Yleissivistävälle koulutukselle 
28.1.2020



2020 Hakukierroksen webinaarit

2

Linkit webinaareihin sivulta: 
https://www.oph.fi/fi/hankkeet/palvelumme-hakukierroksella-2020-yleissivistavan-koulutuksen-
hakijoille

>>>>
10.12. klo 14-16 Webinaari I: Miten valmistelen hanketta vaikuttavuuden näkökul… 

9.12. klo 14-15.30 Webinaari I: Millainen on koulujen välinen Eramus+ hanke? 
28.1. klo 14-15.30 Webinaari II: Hakulomake ja hankebudjetti 
29.1. klo 14-15.30 Webinaari III: Allmän information och ansöknings anvisningar… 
6.2. klo 14-15.30 Webinaari IV: Hyvän hankehakemuksen elementit? 
11.3. klo 14-15.30 Webinaari V: Viimehetken kysymykset

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/erasmus-yleissivistava-koulutus-koulujen-yhteistyohankkeiden-hakuwebinaari-i-ka229
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/erasmus-strateginen-kumppanuushanke-webinaari-i-miten-valmistelen-hanketta
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/erasmus-yleissivistava-koulutus-koulujen-yhteistyohankkeiden-hakuwebinaari-i-ka229
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/erasmus-yleissivistava-koulutus-koulujen-yhteistyohankkeen-hakuwebinaari-ii-ka229
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-yleissivistava-koulutus-koulujen-yhteistyohankkeiden-hakuwebinaari-iii
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-yleissivistava-koulutus-koulujen-yhteistyohankkeen-hakuwebinaari-iv-ka229
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-yleissivistava-koulutus-koulujen-yhteistyohankkeiden-hakuwebinaari-v-ka229


Tänään:

Esittäkää kysymyksiä!

1. Valmistautuminen ennen hakulomakkeen 
avaamista

2. Oikea hakulomake

3. Hankehakemus – hakulomake teknisesti

4. Budjetti

(5. Arviointi)

6. Q&A
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Tiedä ja muista:

• Kun teet hakemusta: pidän hakemusta auki vain yhdellä selaimella ja yhdellä 
välilehdellä

• Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä: DL on 24.3.2020 klo 13 (Suomen 
aikaa)

• Hakuajan lähellä palvelin ruuhkautuu ja saattaa toimia epävarmasti, ole ajoissa 
liikkeellä (hakemuksen voi lähettää hyvissä ajoin ja muokata sitä hakuajan 
päättymiseen asti).

• Ota PDF/kopio hakemuksesta (Pdf-nappi vasemmassa alalaidassa) itsellesi ja 
partnereille
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Ennen hakemuksen täyttöä

• Muodosta partneriryhmä

• Varmista, että jokainen partneri on ohjelman mukainen ”koulu” omassa 
maassaan

• Määrittele hankkeen tavoitteet ja toiminnot

• Tee hankesuunnitelma

• Pyydä partnereilta OID-koodit ja yhteyshenkilöiden tiedot (Associated persons: 
(1) Legal representative = allekirjoittaja ja (2) Contact persons = hankkeen 
yhteyshenkilö/t) lomaketta varten.
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Hankehakemusta kirjoittaessa:

• Kuvaa kokonaisvaltaisesti hankeideaa ja sen toteutusta: älä sokeudu 
hakulomakkeeseen

• Jäsentele tekstiä, vastaukset pääsääntöisesti maksimissaan 3000 merkkiä 
(KA229). 

• Pyri konkretiaan: älä jää liian yleiselle tasolle tai sokeudu ”hankejargoniin”

• Luetuta hakemus ulkopuolisella. Saako lukija kokonaiskuvan hankkeesta?

• Huomioi kaikki partnerit ja partnereiden tilanne ja lähtötilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan



Hankesuunnitelma
Hankesuunnitelmassa kuvataan mitä hankkeessa tehdään 

(tuotokset/tulokset), jotta tavoitteet saavutetaan. 

= Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa on ja 
miten työt on järjestetty + miten arvioidaan 
onnistumista/etenemistä
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Työvaiheiden kestot 
(aloitus ja lopetus)?

Mikä partneri-
organisaatio on 
vastuussa?

Mitkä organisaatiot 
osallistuvat?

Mitä resursseja tarvitaan: työpäivät, matkat, 
alihankinnat…

Kirkasta itsellesi ja hanketiimille:
Mikä on hankkeen muutostavoite?
Mitä sillä halutaan saavuttaa?
Ketkä ovat mukana ja kehen/mihin
halutaan vaikuttaa?



KA229 vai KA201?

• KA229 koulujen välisissä yhteistyöhankkeissa vaihdat kokemuksia 
eurooppalaisten kollegoidesi kanssa, teet eurooppalaista kehitystyötä, ja pääset 
kokeilemaan uusia menetelmiä. Hankkeet lisäävät oppilaidesi ja työyhteisösi 
taitoja työskennellä kansainvälisissä verkostoissa, sekä edistävät kulttuurien 
välistä kohtaamista ja maailmankansalaisen taitoja. 
Kesto: 1-2 vuotta, poikkeuksena 3-vuotiset hankkeet (vain ne hankkeet, joissa on 
pitkäkestoista oppilasliikkuvuutta).
Jokainen partneri saa sopimuksen omasta kansallisesta toimistosta. 2-6 koulua 
mukana.

• KA201 kehittämishankkeessa suunnittelet yleissivistävän koulutuksen 
innovatiivisia tuotoksia, levität olemassa olevia tuotteita ja innovatiivisia ideoita 
tai vaihdat hyväksi havaittuja käytäntöjä kansainvälisessä yhteistyössä. 
Kesto: 1-3 vuotta. Koordinaattori vastaa koko hankkeen hallinnosta ja 
rahaliikenteestä. 3-10 organisaatiota mukana.
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KA2 yleissivistävälle koulutukselle
budjetti Suomessa 2019

School Education KA2 – n. 6,4 M€

KA201 hankkeisiin (n. 1,5M€), 

KA229 hankkeisiin (4,9M€)

V. 2019: 
KA201 – 15 hakemusta, 5 hyväksytty

KA229 – 54 hakemusta, 36 hyväksytty



Hakuohje:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-
yhteistyohankkeen-hakijalle-ka229

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/yksit
yiskohtainen-ka229-hakuohje-2020.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/yksityiskohtainen-ka229-hakuohje-2020.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/yksityiskohtainen-ka229-hakuohje-2020.pdf


Verkossa täytettävä lomake. Ei paperia.

Lomakkeen avaamiseen/täyttöä varten tarvitset EU-login tunnuksen

• Tee login-tunnus (jos ei ole vielä): 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

• Lomake toimii yleisimmillä verkkoselaimilla. 

Tärkeää! Pidä hakulomaketta auki vain yhdellä välilehdellä ja yhdellä selaimella
kerrallaan

• Lomake tallentuu automaattisesti. Jos lomake on monessa paikassa
samaan aikaan auki, tallennus tapahtuu viimeisimmän avoinna olevan
selainikkunan mukaan. 
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https://webgate.ec.europa.eu
/erasmus-applications

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications


Valitse oikea hakulomake
• Koulujen väliset yhteistyöhankkeet (School Exchange Partnerships KA229)

• Kehittämishankkeet (Strategic Partnerships for School Education) KA201

https://webgate.ec.europa.eu
/erasmus-applications

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications


Huomaa:

Vain hakulomakkeen aukaissut henkilö (EU-login
–profiili) voi lähettää <SUBMIT> hakulomakkeen. 

-jos joku muu kuin koordinaattori on avannut hakulomakkeen, 
sopikaa toimintatavoista.
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Hakulomake:

Huom. vain hakemuksen luonut/ensimmäisen kerran 
avannut voi jättää <submit> hakulomakkeen.
Luku ja kirjoitusoikeuden saaneet eivät voi lähettää 
<submit> hakemusta.
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Näet omalle EU-login
tunnukselle tehdyt hakemukset



Navigointi: vasemmasta valikosta ja sivujen ”linkkipoluista”
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Lomakkeen symbolit
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Kysymysosiossa on puuttuvia tietoja.

Kaikki tiedot on täytetty (muodollisesti oikein).

Kentän sisältöön liittyvä ohjeteksti. 

Valikko, jonka alta löytyy linkki täydennettäviin tietoihin 
(esim. organisation details tai activity details) tai mahdollisuus esim. tietojen 
poistoon.
Esimerkkejä valikoista:



Lomakkeen tallennus ja kirjautuminen ulos

▪ Lomake tallentuu automaattisesti 2 sekunnin välein. 
(Huom. vain yksi välilehti/selain!)

▪ Kun lopetat työskentelyn, sulje selain tai välilehti tai 
poistu sivun yläreunan ”logout” kohdasta.

▪ Aiemmin aloitetun hakemuksen löydät uudelleen 
aloitussivulta kohdasta ”My applications”

▪ Aloitussivun saa näkyviin ”koti”-symbolin takaa

17



Lomake .pdf -muotoon

• Lomakkeen voi ladata .pdf –muodossa (vasemman valikon 
alalaidasta)

• Pdf-dokumentista hahmottaa hyvin hakemuksen 
kokonaisuudessaan (jos haluaa nähdä kaikki kysymykset, 
pitää täydentää hakemuksen kysymyksiä)

• Valmis <submitted> hakemus kannattaa tallentaa itselleen 
.pdf –muodossa ja jakaa partnereille. 
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Luku- ja/tai kirjoitusoikeuksien jakaminen

• Luku- ja luku-/kirjoitusoikeudet voi antaa kaikille mukana 
oleville (harkitkaa kenelle minkälaiset oikeudet annatte)

• Sisältöjä voi työstää yhdessä myös jollain toisella alustalla (ei 
hakulomakkeessa)

Luku tai luku- ja kirjoitusoikeudet: 

• Hakemuksen kohdasta sharing

• Lukuoikeuden saajalla pitää olla EU-login tunnukset liitettynä 
sähköpostiosoitteeseen, joka lisätään hakemukseen

• Oikeudet voi antaa muillekin kuin hakemuksessa mukana 
oleville partnereille

• Yhtä aikaa ei voi olla kahta muokkaajaa (viive kahden eri 
käyttäjän välillä) 19



Tietojen syöttäminen hakulomakkeelle:

valikot
vapaat tekstikentät
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Annexes / Hakemuksen liitteet
Pakollinen liite:

1. Declaration of honour (Template)

2. Mandaattikirjeet (Template) VAIN KA201

Vapaaehtoiset: Muut liitteet ”Any relevant documents”

- OPH suosittaa: letters of intent

- Jos haluaa, aikataulu/ työsuunnitelma visuallisesti

Liitetiedostojen enintään 10 kpl (max 15MB), liitteiden yhteiskoko: max (100 Mb)

28/01/2020 Opetushallitus 22
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1) Ladataan (download) 
ja 
2) tallennetaan omalle 
koneelle 
3) tulostettavaksi ja 
allekirjoitettavaksi 
Declaration of honour -
dokumentti.
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4) Liitetään (add ja 
upload) 
allekirjoitettu 
Declaration of 
honour –
dokumentti 
hakemukseen. 



Declaration of 
honour on 
tallennettu!

Jos haluat poistaa liitetiedoston, voit poistaa sen rastilla.



Hakemuksen lähetys (Submit)
HUOM: Lähetä (submit) hakemus hyvissä ajoin.

Mikäli haluat täydentää hakemusta, voit lähettää sen 
useamman kerran ennen hakuajan päättymistä. Viimeisin 
lähetetty hakemus otetaan käsittelyyn. 

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida 
arvioinnissa.
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Hankehakemuksen osat:
tarkat kuvaukset jokaisesta kohdasta 
hakuohjeessa:

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/yksityiskohtainen-ka229-hakuohje-
2020.pdf
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/yksityiskohtainen-ka229-hakuohje-2020.pdf


CONTEXT:

▪ KA229: Exchange of Good Practice/ Hyvien käytäntöjen vaihtoa 
tukevat hankkeet

• Hankkeen nimi: Lyhyt ja ytimekäs (mieti käyttöä)

• Hankkeen kesto: määrittää mm. hallintotuen määrän

• National Agency: Valitse FI01 – Finnish National Agency, jos 
haluat, että hanke arvioidaan suomessa.

• Hankekieli: hankkeen yhteistyökieli. Jos se on joku muu kuin 
englanti tai ruotsi, niin käännä hakemuksen sisältökohdat 
suomeksi tai ruotsiksi. 



PARTICIPATING ORGANISATIONSs
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Onko partnereilla tarvittava 
osaaminen tavoitteiden 

saavuttamiseen? Mitä tietoja 
ja taitoja kukin yksittäinen 
partneri tuo hankkeeseen? 

• Lisää organisaation OID -koodi hakukenttään
• OID-koodi tuo partnereiden perustiedot lomakkeelle, harmaat 

kentät tulevat automaattisesti, valkeat voi täyttää



OID: Organisation Identification -koodit 
- kaikilla hakijoilla!

• Jokaisen hakijan pitää rekisteröityä EU-organisaatiorekisteriin

• Rekisteröitymisen jälkeen organisaatio saa 8-numeroisen koodin ”OID” (alkaa 
aina kirjaimella E)

• OID tuo hakulomakkeeseen organisaation perustiedot

• Jos koululla/hakijalla on ollut PIC-koodi, on OID muodostettu automaattisesti 

Tarkista ja luo OID:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home
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Suositellaan Expand advanced search, koska 
siinä on monipuolisemmat hakuominaisuudet.
Expand advanced search –nappulan takaa voi 
hakea OID-koodin PIC-koodin avulla. 

Uuden organisaation rekisteröiminen.



MANAGEMENT
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TUKI HANKKEEN HALLINTOON (management):
Koordinaattori 500€/kk, partneri 250€/kk

Summat täyttyvät automaattisesti, riippuen siitä, mitä 
tietoja sivulle CONTEXT on viety.



(Learning, teaching and training activities, LTT)

Koulutus- ja opintotilaisuuksien tiedot

Huom! Liikkuvuus ei voi olla hankkeen pääasiallinen 
tarkoitus, vaan ne tukevat hankkeen tavoitteita. 



LTT-toiminnot 

• Short-term joint staff training events 3pv-60pv – participant = 
opettaja/henkilökuntaa

• Long-term teaching assignments 2kk- 12kk

• Short-term exchanges of groups of pupils 3pv -60pv – participant = oppilas

• Long-term study mobility of pupils 2kk- 12kk

• Opettajien tuki oleskeluun: 106 EUR/päivä (1.-14.pv) + matka

• Oppilaiden tuki oleskeluun: 58 EUR/päivä (1.-14. pv)+ matka

• Oppilaiden tuki, pitkäkestoinen liikkuvuus: 168/147/105€ / kk 38



Learning, Teaching & Training (LTT) 

• LTT = Opettajien ja/tai opiskelijoiden hanketyötä tukevat liikkuvuusjaksot

• Liikkuvuusjakson yksityiskohtainen kuvaus kirjoitetaan LTT -taulukon 
kohtaan Activity Description.

• Kuvaa liikkuvuusjaksojen sisältöjä riittävän tarkasti, jotta ulkopuolinen saa 
kuvan toiminnan sisällöstä ja linkittymisestä hankkeen 
kehittämistavoitteisiin. Voit liittää hakemukseen myös alustavan ohjelman.

• Kuvaa myös liikkuvuusjaksojen ulkopuolella tapahtuvaa työskentelyä 
(esim. omassa oppilaitoksessa tapahtuva työskentely/valmistautuminen 
liikkuvuuteen) sekä paikallisten yritysten/muiden toimijoiden roolia jakson 
aikana → anna toiminnasta kokonaiskuva
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Edistävätkö nämä 
toiminnot hankkeen 
tavoitteita, ja onko 

niissä asianmukainen 
määrä osallistujia?
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Kuinka laadukkaita ovat LTT-
toimintojen käytännön 

järjestelyt sekä hallinto- ja 
tukijärjestelyt? 
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TIMETABLE: Lisää muut toiminnot (P1, P2…)
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Järjestä kronologisesti



SPECIAL COSTS: Erityistuki
Special needs support JA/TAI Exceptional costs

• Esteettömyystuki; esim. erityisjärjestelyt matkalle 

• Erityiset kulut: esim. ostopalvelut
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Perustele riittävästi (max 3000 
merkkiä)



Budget summary: 
Hankehakemus on linkki budjettiin
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Hankkeen 
kustannustehokkuus 
ja se, onko kullekin 

toiminnolle osoitettu 
asianmukaiset 

resurssit.

Tarkista, että kaikille 
osallistujille haettu 
riittävästi tukea.

Hakulomakkeessa perustellaan hankkeen kulut
läpinäkyvästi

• Hankkeen hallinto 500/250€ (automaattisesti)

• LTT (matkat&oleskelukulut pituuden ja 
osallistujan profiilin mukaan) (automaattisesti)

• Erityiset kulut: huom. perusteltava erikseen ja 
riittävästi



16. Hakemusten arviointi

47

• Ulkopuoliset arvioijat pisteyttävät hakemukset

A. Hankkeen relevanssi (30 pistettä)

B. Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (20 pistettä) 

C. Hankeryhmän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (20 pistettä)

D. Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (30 pistettä) 

Huomioi alarajat hyväksytyille hankkeille: 
• Vähintään 60 pistettä
• Jokaisesta arviointikriteeristä on saatava vähintään puolet 

pisteistä
• Hakemukset, jotka eivät koske vähintään yhtä painopistettä, eivät 

saa rahoitusta.

Tarkemmin 6.2. 
webinaarissa



Kiitos!  
Jäikö kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä!

https://padlet.com/KA2Erasmus/Hakukierros2020

• comenius@oph.fi

• Puhelinnumero / kaikille sama:

Katariina Petäjäniemi

Santeri Suvanto

Tytti Voutilainen

etunimi.sukunimi@oph.fi
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