
Erasmus+ KA220 
kumppanuushankkeet

Hakulomake 15.2.2022



Reagoi chatissa, jos väittämä pitää 
paikkaansa

7. Olemme jo avanneet hakulomakkeen. 



Hakulomake:

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

1. Avaa vain yhdellä selaimella ja välilehdellä

2. Lomake tallentuu automaattisesti tekstiä syöttäessä

3. Sisältökysymysten vastauksia kannattaa työstää toisella 
alustalla

4. Hakulomake kannattaa ladata .pdf muodossa > helpottaa 
kokonaisuuden hahmottamista, näkee kysymykset

5. Hakemuksen voi jakaa muille (luku- tai kirjoitusoikeudet) 
> > Sharing



Ohjeita hakijoille

• Applicant Guides

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=335
30769

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Applicant+Guides+
-+Submission+phase

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=33530769
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-+Submission+phase


EU-login -tunnus

• EU-login = EU:n tietojärjestelmien käyttäjien todennus

• Kaikilla hakemusta täyttävillä pitää olla EU-login –
tunnus
• Samalla tunnuksella pääsee hankehallinon työkaluihin 

(hankerahoituksen saatuasi)

• Henkilökohtainen
• Sähköpostiosoite + salasana

https://webgate.ec.europa.eu/cas/



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

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


Valitse oikea hakulomake
Cooperation partnerships

• Yleissivistävä koulutus (School Education) KA220-SCH

• Korkeakoulutus (Higher Education) KA220-HE

• Ammatillinen koulutus (Vocation Education and Training) 
KA220-VET

• Nuoriso (Youth) KA220-YOU

• Aikuiskoulutus (Adult Education) KA220-ADU



Huomio ennen lomakkeen täyttämistä:

• Tee hankesuunnitelma (tavoitteet ja toiminta/toiminnot)

• Varmista partneriryhmän kokoonpano

• Tarkista, että sinulla on partnereilta:
• OID-koodi (tuo hakulomakkeeseen partnerin perustiedot)
• Type of organisation – pitää valita itse valikosta
• Yhteyshenkilöiden tiedot 

• legal representative ja kaksi (2) yhteyshenkilöä:
• Title, Position, Last name, First name, telephone, email address

→ Declaration on Honour sekä mandaattikirjeet ladataan (dowload) 
vasta perustietojen syöttämisen jälkeen, tiedot päivittyvät suoraan 
lomakkeisiin!



Voit työstää hakemusta 23.3. asti

1. Edit
2. Sharing
3. Submission History
4. Preview: opens the 
application form in Read 
only mode. 
5.Reopen
6. Delete

1

2
2



Navigointi hakulomakkeella

Nuolinäppäimillä pääsee liikkumaan lineaarisesti lomakkeella 
osiosta seuraavaan

Näytön vasemman laidan valikosta klikkaamalla haluttua 
kohtaa. Sininen pystypalkki kertoo missä osiossa olet.

Osiokohtainen ohje

Delete, Refresh, Edit

Kentistä puuttuu tietoja, ne eivät ole valmiita

Kaikki pakolliset kentät on täytetty

Pakollinen kenttä



Hakemuksen .pdf -versio

• Lomakkeen voi ladata .pdf -muodossa (oikea yläkulma)

• Pdf-dokumentista hahmottaa hyvin hakemuksen 
kokonaisuudessaan (jos haluaa nähdä kaikki kysymykset, 
pitää vastata lomakkeen kysymyksiin/aktivoida kentät)

• Valmis hakemus kannattaa tallentaa itselle pdf -muodossa ja 
jakaa partnereille. 



Organisation ID (OID)

• Jokainen hankkeessa mukana olevan organisaation pitää rekisteröityä 
EU:n organisaatiorekisteriin. Rekisteröitymisen jälkeen organisaatio 
osaa OID-tunnuksen. OID tuo hakulomakkeeseen organisaation 
perustiedot.

• Vanhoista PIC-tunnuksista on muodostettu automaattisesti uusi OID-
koodi eli Organisation Identification code. 

• OID:tä käytetään kansallisesti hallinnoiduissa Erasmus+ ja ESC –
hankkeissa.

• PIC (Participant Identification Code ) jää komissiosta hallinnoitujen 
hankkeiden käyttöön.

• Jos organisaatiolla on ollut aiemmin käytössä PIC-koodi, 
rekisteröitymistä ei tarvitse tehdä uudelleen, vaan voi käyttää PIC:stä
automaattisti muodostettua OID-koodia.



Participating 
Organisations

• Kullakin hankkeeseen osallistuvalla organisaatiolla tulee olla 
organisaatiokoodi (OID)

• Varmista oikea ja voimassa oleva OID-koodi myös 
hankekumppaneilta

• Lisätietoja ja ohjeita:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-
rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi


Yhteystietojen lisääminen

Yhteyshenkilöiden tiedot 
legal representative ja kaksi (2) yhteyshenkilöä:
Title, Position, Last name, First name, telephone, 
email address



Lomakkeen jakaminen: Sharing

• Luku-, kirjoitus-, lähetysoikeudet voi antaa kaikille mukana oleville 
(harkitse kenelle lisäät oikeudet ja minkälaiset)

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

• Yhtä aikaa ei voi olla kahta muokkaajaa, n. 10 min viive kahden eri 
käyttäjän välillä

• Kohta sharing listaa osoitteet, joille oikeudet on annettu



Hakemuksen liitteet
1. Declaration on honour (hakevan tahon allekirjoittama) -PAKOLLINEN

2. Mandaattikirjeet (sekä hankepartnerin että hakevan tahon allekirjoittama) -
PAKOLLINEN

3. Aikataulu – helpottaa hankkeen toteutusta ja auttaa arvioinnissa 
hahmottamaan suunnittelua

4. Muut liitteet  - huomaa: kaikki keskeinen pitää löytyä hakulomakkeesta

Tekniset rajoitukset:

• Yksittäisen tiedoston enimmäiskoko 15 MB ja kaikkien tiedostojen 
yhteiskoko max 100 MB. 

• Enintään 100 liitettä (1 Declaration on Honour, max 90 mandaattia, max 9 
muuta liitettä)

• Lomakkeelle ladatun liitteen voi poistaa.

• Tiedotsomuodot: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, TXT, ODT, ODS, CDOC, DDOC, 
BDOC, ADOC, asice (electronic signature)



Declaration on Honour
1) Lataa koneelle - Download

2) Hanki laillisen edustajan allekirjoitus

3) Lataa allekirjoitettu Declaration on Honour hakulomakkeelle -
ADD



Mandaattikirjeet
1) Tallenna koneelle (zip-tiedosto) (download)

2) Allekirjoitus sekä partneriorganisaation että hakevan tahon 
laillisilta edustajilta

3) Lataa allekirjoitetut mandaatit hakulomakkeelle (ADD)



Muut dokumentit / Other documents

Tarvittaessa voit lisätä muita hakemisen kannallta oleellisia 
dokumentteja



Checklist



Hakemuksen jättäminen

• SUBMIT aktivoituu, kun kaikki kentät täytetty

• HUOM! Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen hakuajan 
päättymistä (23.3.22 klo 13 Suomen aikaa)

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

• Hakuajan jälkeen et voi täydentää hakemusta



Kiitos!
Onnea ja menestystä hakuprosessiin!

https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2022

https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2022

