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2020 Hakukierroksen webinaarit (KA229)
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Linkit webinaareihin sivulta (myös KA201 hankkeiden webinaarit): 
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


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

• Vain hakulomakkeen avannut henkilö voi jättää <submit> hakemuksen
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Ennen hakemuksen täyttöä:
• Muodosta partneriryhmä

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

Tiedä mitä teette: 

• Määrittele hankkeen tavoitteet ja toiminnot: Mitä ongelmaa olet ratkaisemassa 
ja minkälaista muutosta tavoittelette?

• Tee hankesuunnitelma ja suunnittele aikataulu

• Työnjako: kuka tekee mitä?

• Pyydä partnereilta OID-koodit ja yhteyshenkilöiden tiedot (Associated persons: 
(1) Legal representative = allekirjoittaja ja (2) Contact persons = hankkeen 
yhteyshenkilö/t) lomaketta varten. 4



Mitä muut tekevät?

https://padlet.com/KA2Erasmus/esittelyt

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/rahoitetut-hankkeet-ja-tietoa-hakukierroksista-
ka101-ka229-ka219-ka201
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https://padlet.com/KA2Erasmus/esittelyt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/rahoitetut-hankkeet-ja-tietoa-hakukierroksista-ka101-ka229-ka219-ka201


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


Hankehakemusta kirjoittaessa:
• Kuvaa kokonaisvaltaisesti hankeideaa ja sen toteutusta: älä sokeudu 

hakulomakkeeseen (ei tarvitse täyttää kronologisesti)

• 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: hakemus on kokonaisuus, jossa jokaisen rooli pitää näkyä 
tasaisesti

• ÄLÄ toista samoja vastauksia kysymyksissä, älä käännä vastauksia 
googletranslatorilla



Hyvä hakemus on:

• Looginen, selkeä kokonaisuus

• Hakemuksen eri kohdat kuvaavat samaa toimintaa

• Yhtenäinen: huomio kaikki osallistujat

• Vastaa kaikkiin kysymyksiin

• ”Pala kerrallaan”  
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Työsuunnitelma / hankesuunnitelma
Kuvaa hakemuksessa 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 koko hanketiimille:
Mikä on hankkeen tavoite?
Mitä hankkeella halutaan saavuttaa?
Ketkä ovat mukana ja kehen/mihin
halutaan vaikuttaa?



Hankehakemuksen 
sisältökysmyksest:
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PARTICIPATING ORGANISATIONSs
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Onko partnereilla tarvittava 
osaaminen tavoitteiden 

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

Koordinoi, että kaikilla osallistujilla samantyyppiset kuvaukset



PROJECT DESCRIPTION: 
Painopisteet ja aihealueet (priotities and topics)

Valitse hankeen tavoitteiden näkökulmasta keskeiset painopisteet

1 pääpainopiste ja max 2 muuta painopistettä 

Voitte valita max 3 aihealuetta: varmista, että ovat linjassa muiden vastausten kanssa  

• Muista punainen lanka valittujen painopisteiden & aihealueiden ja suunnitellun 
toiminnan välillä 



PROJECT DESCRIPTION: 
Hankekuvaus (description)

Miksi hanketta 
tarvitaan?

Onko suunnitelluilla 
toiminnoilla realistista 
saavuttaa hankkeen 

tavoitteet?

Kuvaa hankkeen taustaa ja tarvetta. Miksi haette hanketta? Miten tarpeet havaittu? 
Miksi teille pitää myöntää rahoitus? Huomioi kaikki partnerit!

Kuvaa selkeästi hankkeen perusidea. Mitä hankkeella ja sen toivotuilla tuloksilla 
tavoitellaan? Miten valitut painopisteet linkittyvät tavoitteisiin? 

Miten suunnittelemanne toiminta tukee tavoitteita?  
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Käytättekö/oletteko käyttäneet eTwinning/SEG/E+PRP hankkeen suunnittelussa ja 
toteutuksessa? Kerro miten alustoja hyödynnetään?

PROJECT DESCRIPTION: 
eTwinning ja Erasmus+ alustat

Kuvaa aikaisempia eTwinning-projekteja, jos hanke perustuu niihin. Mainitse eTwininning projektien 
numerot.

Miten paljon käytätte 
eTwinningiä yhdessä 

liikkuvuuksien kanssa?  
Miten eTwining voisi tukea 

liikkuvuuksien 
toteuttamista?

Jos mukana on eTwining kouluje, miten heillä on mahdollisuus jakaa eTwinnigiin liittyviä hyviä 
käytäntöjä?
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PROJECT DESCRIPTION: 
Participants

HUOM. LTT-jaksoihin 
osallistuvia ei tarvitse kuvata 
tässä.

Kuvaile, millä tavoin heidän osallistumista tuetaan, jotta he voisivat osallistua 
hankkeen toimintaan täysipainoisesti. 

Huom. Erityistukea tarvitseville liikkuvuuteen osallistujille voi anoa lisätukea 
hakemuksen kohdassa ”Special Costs → Special Needs Support”. 



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.

Huom. hankkeet max 24kk, poikkeus 36kk 
jos pitkäkestoista oppilasliikkuvuutta



MANAGEMENT

12/02/2020 Opetushallitus 17

Kuvaa hankkeen hallintokäytäntöjä eli kuka tekee mitä ja miksi. Kuvaa millä tavalla hankkeen hallinnointi ja toteutuminen varmistetaan. 
Kuvaa partnereiden roolit ja vastuut hankkeen aikana. Kerro yleisistä hallintokäytänteistä, joita olette suunnitelleet. Kerro miten ja millä 
tavalla hankkeen yhteydenpito varmistetaan partneriryhmässä (esim. erilaiset työskentelyalustat), muista myös hankeryhmän ulkopuoliset 
tahot ja sidosryhmät. Miten varaudutte ja ennakoitte niitä riskitekijöitä, jotka estävät hankkeen tavoitteisiin pääsyn? Onko yhteisistä 
pelisäännöistä sovittu, miten vastuuta on jaettu? 

Miten partneriryhmä on muodostunut? Huomioi kaikkien partnereiden lähtötilanne: mikäli hankkeessanne on 
mukana ensikertalaisia, miten heidän osallistumista hanketoimintaan tuetaan? 

Ovatko kaikki 
osallistujaorganisaatiot 
sitoutuneita 
hankkeeseen? 
Tietävätkö kaikki 
roolinsa ja tehtävänsä? 

Onko hankkeessa mukana uusia 
partnereita, joilla ei ole 
aikaisempaa kokemusta 
Erasmus-hankkeista? 
Miten hankkeen koordinointi 
hoidetaan käytännössä? 
Minkälaisia viestintävälineitä 
käytetään?



(Learning, teaching and training activities, LTT)

Koulutus- ja opintotilaisuuksien tiedot

Huom! Liikkuvuus ei voi olla hankkeen pääasiallinen 
tarkoitus, vaan jaksot 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
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Learning, Teaching & Training (LTT) 

• LTT = Opettajien ja/tai opiskelijoiden hanketyötä tukevat liikkuvuusjaksot

• Jokaisella osallistuvalla koululla ei tarvitse olla samanlaiset jaksot

• 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

20

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? 

Yleinen kuvaus kaikista suunnitelluista liikkuvuuksista ja toimintaperiaatteista



Kuvaa konkreettisesti tapaamisen tavoitteita, liikkuvuusjakson sisältöä ja siitä saatavaa hyötyjä. Miten 
liikkuvuus tukee normaalia toimintaa koulussa? Miten ne edistävät koulujen välistä yhteistyötä?

Mitä hyötyä liikkuvuusjaksosta on osallistujille (huomioi kaikki osallistujat)?

Kerro miten toteutatte liikkuvuuden ja online yhteistyön? Mitä hyötyä siitä on?
ESIM: ryhmien työskentely ennen ja jälkeen vaihdon TAI liikkuvuusjakson aikana kotiin jäävä ryhmä on 
mukana osassa toimintaa verkon kautta. 
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TIMETABLE: Lisää muut toiminnot (P)
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Järjestä kronologisesti



Erityistuki
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Perustele erityistä tukea tarvitsevien osallistujien 
kustannukset riittävästi (kustannukset korvataan 100% 
toteutumisen mukaan)

Perustele erityisen kulun tarpeita ja erottele 
kustannukset ja anna kustannusarvio (kustannukset 
korvataan 75% toteutuneista kuluista)



Follow-up

Miten hankkeen tavoitteiden saavuttamista aiotaan mitata?
Mistä tiedetään, että ollaan onnistuttu?
Pohdi konkreettisia tapoja todentaa onnistumista. Ovatko työkalut/indikaattorit tarkoituksenmukaisia?

Kerro mitkä toiminnot ja tulokset jäävät käyttöön ja ylläpidettäväksi hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Toiminnan jatkuvuus: 
integrointi koulun normaalitoimintaan? Miten hanketyön tuloksia voidaan hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeen?

Hanketulosten saatavuus ja avoimuus, jakelupolitiikka? Ovatko hankkeen tulokset muiden hyödynnettävissä? Miten niitä
pääsee käyttämään? Tuloksista kertominen? (avaa MITEN) 

Miten hankkeen vaikutukset näkyvät osallistujissa ja 
organisaatiossa vielä hankkeen päätyttyä?
Vaikuttaako hankkeeseen osallistuminen organisaatioiden 
kansainvälistymiseen tai kv-strategioihin hankkeen 
päättymisen jälkeen?



Budget summary
Hankehakemuksen linkki budjettiin

• Tarkista, että olette hakeneet riittävästi
tukea kaikille partnereille

• Perustele hankkeen kulut läpinäkyvästi

• Budjetti rakentuu työsuunnitelman ja 
toimintojen pohjalta:

• Toiminta ja liikkuvuudet → resurssit

• vastuut  → resurssien jakaminen 
partnerien kesken
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Hankkeen 
kustannustehokkuus 
ja se, onko kullekin 

toiminnolle osoitettu 
asianmukaiset 

resurssit.



Project Summary

Panosta selkeään tiivistelmään ja tuo esiin ohjeessa toivotut asiat. Tiivistelmät julkaistaan 
Erasmus+ hanketietokannassa, jos hanke hyväksytään.

Hankkeiden tiivistelmät löytyvät: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Laita hakukenttään esim. KA229 tai aihealue tai maa



Hakemuksen jättäminen <SUBMIT>
HUOM: Jätä <SUBMIT> hakemus hyvissä ajoin.

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

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida 
arvioinnissa.

Vain hakulomakkeen avannut henkilö voi jättää hakemuksen!
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16. Hakemusten arviointi
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• Ulkopuoliset arvioijat pisteyttävät hakemukset

A. Hankkeen merkitys (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 ohjelmatoimen 

painopistettä, eivät saa rahoitusta.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/guide-for-experts-
on-quality-assessment-2020-erasmus.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/guide-for-experts-on-quality-assessment-2020-erasmus.pdf


Hankkeen merkitys (30p)

• Miten hanke vastaa ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin? Horisontaaliset + sektorikohtaiset 
painopisteet : Hakemuksessa pitää pystyä kertomaan, mikä vaikutus hankkeen toiminnoilla on ko. painopisteeseen

• Perustuuko hanke aitoon ja riittävään tarveanalyysiin: Osallistujien motivaatio osallistua hankkeeseen: Miksi 

hanketta tarvitaan? Perustuuko tarve hankkeelle tutkimukseen/kohderyhmäanalyysiin = miten tarve on huomattu?

• Onko tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti: Mitä konkreettista muutosta halutaan saada aikaan? Ovatko tavoitteet 

realistisia huomioiden toiminta ja partnereiden  

• Voidaanko hankkeen avulla luoda yhteyksiä koulutus- ja nuorisoalan eri toimijoiden välille? Onko hankkeen 
tuloksista hyötyä muiden alojen toimijoille?

• Onko hanke innovatiivinen ja/tai täydentäkö se osallistuvien organisaatioiden aiemmin toteuttamia muita 
hankkeita?

• Tuottaako hankeen tulokset sellaista eurooppalaista lisäarvoa, joihin ei voi päästä vain yhdessä maassa 
toteutettavilla toiminnoilla: Eurooppalaisen yhteistyön merkitys
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Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen 
laatu (20 p) 

• Selkeys, kattavuus ja laatu, mukaan lukien asianmukaiset valmistelu-, toteutus-, seuranta-ja arviointi- ja 
tulostenlevitysvaiheet. Ovatko hankkeen eri vaiheet (alusta loppuun) otettu huomioon suunnittelussa? 

• Hankkeen tavoitteiden ja ehdotettujen toimintojen keskinäinen johdonmukaisuus. Onko suunnitelluilla 
toiminnoilla realistista saavuttaa hankkeen tavoitteet?

• Ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus. Onko hakemuksessa osoitettu perustelut 
valittujen menetelmien käytölle? Perustuvatko menetelmät tutkittuun tietoon? 

• Laadunvalvontatoimenpiteet ja niiden soveltuvuus sen varmistamiseen, että hanke toteutetaan 
laadukkaasti aikataulua ja budjettia noudattaen. Kerätäänkö hankkeen aikana systemaattisesti tietoa 
siitä, ovatko hankkeen toiminnot saaneet aikaan toivottua muutosta (vrt. hankkeen tavoitteet) + miten 
tätä tietoa käytetään hankkeen ohjauksessa? Mitä mitataan ja miten? Miten tuloksia käsitellään?
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• Hankkeen kustannustehokkuus ja onko kaikille toiminnoille osoitettu riittävä tuki: ”Value for money” onko erityisen 
tuen tarpeiset huomioitu? 

• (Soveltuvin osin): Erasmus+ -portaalien (eTwinning ja School Education Gateway) käyttö hanketoimintojen 
valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Hakemuksessa kuvataan selkeästi miten alustoja käytetään

• Jatkuuko hanke aiemman tai jatkuvan eTwinning-projektin ympärillä?

• Oppimis-, opetus- tai koulutustoimintoja (LTT): 

• kuinka laadukkaita ovat näiden toimintojen käytännön järjestelyt sekä hallinto- ja tukijärjestelyt: 
osallistujien valinta ja siihen liittyvät toimet ml. turvallisuus

• Toiminnot vs. tavoitteet + onko niissä asianmukainen määrä osallistujia Auttavatko hankkeen toiminnot 
tavoitteiden saavuttamista?

• kuinka laadukkaat ovat järjestelyt, joilla tunnistetaan ja tunnustetaan osallistujien oppimistulokset 
avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten työkalujen ja periaatteiden mukaisesti. Saavatko 
osallistujat todistuksen tai kurssisuorituksen osallistumisesta?
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Hankeryhmän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu 
(20p)

• Tukeeko osallistuvien koulujen osaaminen sopivasti hankkeen toteuttamista? Tukeeko osallistuvien organisaatioiden 
profiili, kokemus ja asiantuntemus hankkeen onnistumista: Hakijoiden motivaatio kuvataan selkeästi ja partnereiden 
osaaminen tukee tavoitteiden saavuttamista

• Vastuun- ja tehtävänjako sekä sitoutuneisuus on osoitettu selkeästi: Ovatko kaikki osallistujaorganisaatiot sitoutuneita 
hankkeeseen? Tietävätkö kaikki roolinsa ja tehtävänsä?

• Onko mukana Erasmus+ ohjelmaan ensimmäistä kertaa osallistuvia organisaatiota: Onko hankkeessa mukana uusia 
partnereita, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta Erasmus-hankkeista?

• Jos mukana on eTwinning-kouluja, miten heidän mahdollisuus kertoa eTwinningin hyvistä käytänteistä

• Miten osallistujien välinen yhteydenpito hoidetaan? Huomioi kaikki mukana olevat sidosryhmät. Miten hankkeen 
koordinaatio hoidetaan käytännössä hoidetaan? Mitä viestintävälineitä käytetään?
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Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (30p)

• Hankkeen arvioinnin laatu: Ovatko hankkeen seurantaan ja arviointiin suunnitellut toimet ja 
työkalut tarkoituksenmukaisia?

• Hankkeen mahdolliset vaikutukset osallistujiin ja muihin sidosryhmiin: osallistujiin ja 
osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Näkyykö hankkeen 
vaikutukset osallistujissa ja organisaatiossa vielä hankkeen päätyttyä?

• Hankkeen tuloksista kertominen/ levityssuunnitelman laatu? Hakemuksesta käy ilmi tuloksia, 
joita voi levittää ja hyödyntää myöhemmin. Myös kohderyhmät on kuvattu selkeästi. 
Hakemuksessa on kuvattu miten osallistuvat organisaatiot ja muut (paikalliset) toimivat kuulevat 
hankkeesta.

• Hankkeen jatkuvuus rahoituksen jälkeen / miten tuloksia hyödynnetään rahoituksen päätyttyä?  
Vaikuttaako hankkeeseen osallistuminen organisaatioiden kansainvälistymiseen ja/tai kv-
strategioihin hankkeen päättymisen jälkeen? Hakemuksesta käy ilmi miten tuloksia käytetään 
rahoituskauden jälkeen ja siinä kerrotaan miten eTwinning ja/tai School Education Gatewaytä on 
hyödynnetty.
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Kiitos!  
Jäikö kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä!

https://padlet.com/KA2Erasmus/Hakukierros2020

• comenius@oph.fi

• Puhelinnumero (yleinen): 0295338562

Katariina Petäjäniemi

Santeri Suvanto

Tytti Voutilainen

etunimi.sukunimi@oph.fi
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