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Ohjelma

13:00 Tervetuloa ja käytännön asiat

- tilaisuus tallennetaan

13:10 Akkreditointi: hyödyt, rajoitteet, vaatimukset

- tavoitteet
- strategisuus
- laatu

13:45 Kysymyksiä ja vastauksia

14:00 Akkreditointi: suunnittelu, neuvonta, hakeminen
- hakuaikataulu
- käytännön rahoitusjärjestelyt

14:15 Vapaata keskustelua

14:30 Tilaisuus päättyy
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Erasmus+ –akkreditoinnin 

tarkoitus, hyöty ja toimintaraamit

Paavo Pyykkönen



Erasmus+ 2021-2027

• Ohjelmapäätöstä uudesta Erasmus+ -ohjelmasta ei ole vielä tehty

• Linkittyy EU:n monivuotiseen budjettiin (Puola ja Unkari)

• Akkreditaatiohakemuksia voi lähettää ’etukäteen’

• Akkreditaatiot virallistetaan, kun ohjelma on laillisesti hyväksytty

• Rahoituspyynnöt 2021 ensimmäisellä hakukierroksella maaliskuussa
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Miksi akkreditoitua?

• Auttaa kehittämään kansainvälistä toimintaa pitkäjänteisesti

• Takaa vuosittaisen rahoituksen hankkeisiin

• Auttaa linkittämään kansainvälisyyden organisaation strategiaan

• Tekee hankkeiden toteuttamisen joustavammaksi, kun hakuajat eivät aseta rajoja

• Auttaa viemään eteenpäin valittua toimintastrategiaa

• Vähentää hakemisen byrokratiaa

• Auttaa kehittämään organisaation tekemää nuorisotyötä

• Auttaa kasvattamaan kansainvälistä kumppaniverkostoa tai vahvistamaan olemassa olevaa 

verkostoa

17/12/2020 Opetushallitus 5



Akkreditoinnin toimintakehys

• Akkreditoinnille jatkuva haku, ensimmäinen jakso 31.12.2021 saakka

• Myönnetty akkreditointi on voimassa koko ohjelmakauden (2027 loppuun saakka)

• Kaksi tapaa hakea rahoitusta KA1-hankkeisiin

• Akkreditoituneet organisaatiot jättävät vuosittain rahoituspyynnön

• Akkreditoitumattomat hakijat hakevat normaalikäytännön mukaan yksittäisillä hakemuksilla

• Organisaatio määrittelee akkreditoinnissa, mitä hankemuotoja se käyttää

• Nuorisovaihdot

• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet (Professional development activities, System 

development and Outreach Activities, Preparatory visits)

• Nuorten osallistumishankkeet (Youth Participation Projects, 2022 alkaen)
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Akkreditoinnin toimintakehys

• Akkreditoitunut organisaatio ei voi hakea yksittäisiä hankkeita KA1:n alla

• Rahoitus haetaan vuosittain rahoituspyynnöllä

• Jokainen akkreditoitu organisaatio saa vähintään 25 000€ tukea/vuosi, ellei päätä olla hakematta

• Vuosittainen maksimisumma 100 000€

• Jatkossa organisaation saamaan tuen määrään voivat vaikuttaa esim. akkreditointihakemuksen 

saamat laatupisteet, suunnitelman laajuus, aikaisempi hankkeista suoriutuminen, toiminnan 

laadukkuus, tavoitteiden saavuttaminen, hakijoiden määrä ja alueellinen tasapaino.

• Akkreditoitunut organisaatio 

• Voi olla kumppanina muiden KA1-hankkeissa

• Voi hakea KA2-kumppanuushankkeita

• Voi hakea Euroopan solidaarisuusjoukkojen Laatumerkin, lähettää ja vastaanottaa vapaaehtoisia 

ja järjestää solidaarisuusprojekteja
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Akkreditoinnin toimintakehys

• Akkreditointi myönnetään yksittäiselle organisaatiolle, toimintasuunnitelmaa voi toteuttaa 

verkostomaisesti muiden organisaatioiden kanssa

• Organisaatio hallinnoi budjettia suunnitelmallisesti

• Rahoituksen käyttö raportoidaan jokaisen sopimuskauden loputtua (loppuraportti)

• Sopimuskaudet voivat mennä päällekkäin (hankekausi 18 kk)

• Organisaatio raportoi hankkeensa edistymistä ja laatuvaatimuksien täyttymistä vähintään 

kerran prosessin aikana (väliraportti)

• Kansallinen toimisto tarkastaa, monitoroi ja neuvoo (tarkastuskäynnit)

• Strategista suunnitelmaa voi muuttaa ja kehittää (NA/akkreditoitu org., yes/no)

• Akkreditoinnin voi keskeyttää (NA/akkreditoitu org.)
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Akkreditoinnin toimintakehys

• Akkreditoiduilla organisaatioilla täytyy olla min. 2 vuoden toimintakokemus nuorisoalalta

• Akkreditointi ei vaikuta aikaisemmin myönnettyjen hankkeiden toteuttamiseen tai 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeisiin

• Akkreditoinnissa ei määritellä kumppaneita tai hankkeiden tarkkoja sisältöjä

• Akkreditointi ei estä yksittäisten Participation Project –hankkeiden hakemista 2021

• Akkreditoinnin voi saada, vaikka ei ole aikaisemmin toteuttanut Erasmus+ -hanketta

• Organisaation toimintakyky Erasmus+ 2014-2020 –ohjelmakaudella voi vaikuttaa tuen

määrään tai akkreditoinnin myöntämiseen

• Vähentää selvästi useita hankkeita toteuttavien organisaatioiden hallinnon määrää, voi olla 

kyseenalainen kerran vuodessa hankkeen toteuttavalle
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Erasmus+ –akkreditointi

Strateginen toimintatapa



Strateginen suunnitelma

• 3-7 vuoden strateginen kehityssuunnitelma

- Tunnistetut tarpeet

- Tarpeisiin liittyvät konkreettiset tavoitteet

- Toimintaan liittyvä haluttu tulos tai vaikutus

• Kansainvälinen toiminta istuu hyvin organisaation perustyöhön

• Suunnitelma on realistinen ja perustuu organisaation toimintakykyyn ja 

henkilöstöresursseihin (suuri ei ole automaattisesti kaunista)

• Strategia voi kehittyä ja kasvaa (aloita maltillisesti, vertaa aikaisempaan toimintaan)

• Tavoitteet linjassa sekä organisaation omien strategioiden että poliittisten eurooppalaisten

strategioiden kanssa
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Ohjaavat poliittiset strategiat

• Euroopan unionin nuorisostrategia – Engage, Connect, Empower

• Youth Goals – 11 eurooppalaisten nuorten määrittämää tavoitetta
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1. Connecting EU with Youth

2. Equality of All Genders

3. Inclusive Societies

4. Information & Constructive Dialogue

5. Mental Health & Wellbeing

6. Moving Rural Youth Forward

7. Quality Employment for All

8. Quality Learning

9. Space and Participation for All

10. Sustainable Green Europe

11. Youth Organisations & European 

Programmes

• Erasmus+ -ohjelman tavoitteet ja akkreditoinnin erityistavoitteet



Akkreditoinnin erityistavoitteet

• Vahvistaa nuorten henkilökohtaista ja nuorisotyöntekijöiden ammatillista kasvua

hankkeissa tapahtuvan nonformaalin oppimisen kautta

• Tukea nuorten sosiaalista yhteenkuuluvuutta, aktiivista kansalaisuutta ja osallistumista

yhteiskunnan demokraattiseen päätöksentekoon

• Tukea nuorisotyön kehittymistä paikallisella, alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja

kansainvälisellä tasolla nuorisotyössä toimivien organisaatioiden toimintakapasiteettia ja

nuorten parissa toimivien ammatillisia kompetensseja kasvattamalla

• Promovoi inkluusiota ja monimuotoisuutta, kulttuurienvälistä keskustelua sekä

solidaarisuuden, yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja ihmisoikeuksien arvoja

eurooppalaisen nuorison keskuudessa
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Erasmus+ –akkreditointi

Quality Standards - Mitä on 

laadukas toiminta?



Basic Principles

• Erasmus+ uudet painopisteet

• Inclusion and diversity – miten muita heikommassa asemassa olevat nuoret

huomioidaan?

• Environmental sustainability and responsibility – huomioiko toiminta

ekologisuuden ja ilmastovastuun?

• Virtual cooperation, virtual mobility and blended mobility – mitä virtuaalisia

elementtejä hankkeissa halutaan käyttää tai oppia käyttämään?

• Active participation in the network of Erasmus+ organisations – miten

autetaan uusia organisaatioita aloittamaan kansainvälisyys tai miten osallistutaan

kansallisen toimiston järjestämiin tapahtumiin?
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Quality Standards -laatuvaatimukset

• Hankkeiden toteutuksessa on laadukkaat käytännön toimintatavat hallinnossa, 

kumppanuuksissa, hankkeissa ja nuorten kanssa toimimisessa

Hyvä hallinto
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• Organisaatiolla on päävastuu suunnittelusta ja toteutuksesta (responsibility, transparency)

• Organisaatio toteuttaa hankkeet tasavertaisessa yhteistyössä kumppaneiden kanssa (partnerships)

• Organisaatio pitää toiminnan taloudellisesti saavutettavana (contributions paid by participants)

• Organisaatio monitoroi ja arvioi hankkeen kehitystä (monitoring and evaluation)

• Organisaatio käyttää osallistujapalautetta kehittymiseen (gathering and using participants’ feedback)

• Organisaatio ottaa hankkeiden tulokset huomioon omassa kehitystyössään (building capacity and 

integrating results of the activities in the organisation)



Quality Standards -laatuvaatimukset

Laadukkaat nonformaalin oppimisen hankkeet
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• Käytännön järjestelyt on tehty suunnitelmallisesti, turvallisuusmääräykset huomioon ottaen (practical 

arrangements, health, safety and respect of applicable regulation)

• Osallistujat on valittu avoimesti ja syrjimättä (selection of participants)

• Osallistujille annetaan tarpeeksi tukea ja tietoa osallistumiseen, erityisesti jos heillä on muita

hankalampi elämäntilanne (preparation and support of participants, support to participants of fewer 

opportunities, linguistic support)

• Nuoret osallistuvat hankkeisiin suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin (participatory approach; 

nuorisovaihdot, participation projects)

• Hankkeiden toimintamenetelmät ovat osallistavia ja yhteistoiminnallisia (participatory methods)

• Oppiminen hankkeissa tunnistetaan, tunnustetaan, sitä seurataan ja se tehdään näkyväksi osallistujille

(definition and monitoring of learning outcomes, identification and recognition of learning outcomes)



Quality Standards -laatuvaatimukset

Tulosten ja ohjelmatiedon levittäminen
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• Hankkeissa saavutetut tulokset jaetaan ja pannaan käytäntöön organisaation sisällä, nuoret jakavat

kokemuksiaan vertaisilleen (sharing results within the organisation)

• Hankkeiden tuloksista tiedotetaan oman organisaation ulkopuolelle ja suurelle yleisölle (sharing results 

with other organisations and the public)

• Organisaatio levittää tietoa Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksista muille ja antaa rahoittajalle

näkyvyyttä (publicly acknowledging European Union funding)



Arviointi

Hyväksytyn hakemuksen täytyy saada vähintään

• 70/100 pistettä

• 50% kunkin arvosteltavan osa-alueen pisteistä
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Arviointikriteerit

• Relevance of the organisation’s profile and experience (max. 20 pistettä)

- Organisaation linkki nuorisotyöhön, perustoiminnan soveltuvuus, toiminnan kohderyhmät ja 
asetettujen tavoitteiden laatu

• Strategic development (max. 40 pistettä)

- Kuinka hyvin tavoitteet ja liittyvät tunnistettuun tarpeeseen, EU:n nuorisostrategiaan

- Toiminnan hyöty organisaatiolle, osallistujille ja sen laajempi vaikutus

- Kuinka hyvin toiminta nivoutuvat organisaation perustyöhön

- Kuinka hyvin toiminta liittyy ainakin yhteen ohjelman painopisteeseen (Basic Principles) ja 
Inclusion and Diversity -strategiaan



Arviointi

Arviointikriteerit

• Quality of management and coordination (max. 40 pistettä)

- Tavoitteiden realistisuus ja selkeys sekä toteutettavuus hakijaorganisaation resurssien suhteen

- Kumppaneita tasavertaisesti osallistava malli, uusien toimijoiden mukaan saaminen

- Käytännön toiminnan laatu ja turvallisuus

- Nuorten osallistuminen koko hankkeeseen (suunnittelu-valmistelu-toteutus-jälkitoimet)

- Oppimisen tukeminen, tunnustaminen ja kirjaaminen

- Organisaation tapa seurata tavoitteiden saavuttamista ja riskienhallintaa

- Tulosten ja tiedon levittäminen organisaatiossa ja sen ulkopuolella

17/12/2020 Opetushallitus 20



Siinä oli paljon asiaa –

Onko kysymyksiä? 



Akkreditaation hakeminen

Suvi Vilkki



Näin haet akkreditointia:

Kysymyksiä:

• ” Pitääkö tehdä kaikki uudestaan? tai onko ”byrokratia” helpompaa kuin on jo 

pic ja oid? Vaikuttaako uusi akkreditointi strategisiin kumppanuushankkeisiin 

tai nuorisovaihtoihin, jotka siirretty Koronan takia vuodelle 2021?”
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Näin haet akkreditointia:

• Tarkista, että organisaatiollasi on OID-koodi: 

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

registration/screen/home

• Jos EI ole, niin ohjeet OID-koodin tekemiseen löydät täältä:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-

osallistujaksi
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi


Näin haet akkreditointia:

• Hakulomake löytyy täältä: 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
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Näin haet akkreditointia:

Käytännön vinkkejä:

1. Avaa lomake vain yhden selaimen yhdelle välilehdelle kerrallaan. Näin vältät 

tietojen katoamisen.

2. Liitä hakemukseen organisaatiosi laillisen edustajan allekirjoittama 

valaehtoinen vakuus (Declaration of Honour).

3. Lomake tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti joka toinen sekunti.
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Näin haet akkreditointia:

Aikataulu:

• Rahoitusta jo ensi vuonna 2021? → Hakeminen aloitettava NYT

• DL 1.2.2021 klo 8 (DL 4.1.2020)

• Tehkää omalle organisaatiollenne sopiva realistinen hakemus!

Toisaalta, jos aika käy vähiin, hakemuksen voi tehdä myös myöhemmin, jolloin 

pääsee jättämään rahoituspyynnön vuodesta 2022 lähtien.

17/12/2020 Opetushallitus 27



Näin haet akkreditointia:

Mistä apua?

Paavo Pyykkönen

Ysi Valve

Suvi Vilkki

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-nuorisoalalle-akkreditointi
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Neuvontaa

Mikä on seuraava askel?

Osallistu hakuklinikalle 10.12.2020!

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-nuorisoalalle-akkreditointi-

hakuklinikka-10122020
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Kiitos!

Paavo Pyykkönen, Erasmus+ nuorisoalalle

Ysi Valve, Erasmus+ nuorisoalalle ja Eurodesk

Suvi Vilkki, Erasmus+ nuorisoalalle

etunimi.sukunimi@oph.fi


