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Kansainvälisyys 
yksilöiden 
oppimisympäristönä ja 
organisaation 
kehittämisen 
välineenä

• Monipuolisia oppimismahdollisuuksia 
opiskelijoille, henkilöstölle ja 
työelämäkumppaneille

• Hyvien käytäntöjen hakemista ja jalkauttamista 
omaan organisaatioon

• Kansainvälisyystoiminnan rakenteiden ja 
verkostojen kehittämistä

• Koulutuksen laadun parantamista ja 
vetovoimaisuuden kehittämistä

• Kumppanuuksia alueen työelämän kanssa
• Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin 

vastaavan koulutuksen kehittämistä
• Globaaleja kumppanuuksia 
• Jne.
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Erasmus+ -ohjelman 
tavoitteena on 
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• Edistää yksilöiden ja ryhmien liikkuvuutta osana 
oppimista.

• Edistää 
• yhteistyötä 
• laatua
• osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta
• huippuosaamista 
• luovuutta ja innovaatioita

• koulutusalan organisaatioissa ja politiikassa



Erasmus+ -ohjelman 
painopisteet
• Osallisuus

• Ympäristökestävyys

• Digitaalisuus

• Aktiivinen kansalaisuus
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Hakukierros 2023 hakuajat päättyvät
• 23.2.2023 klo 13.00 Suomen aikaa

Lyhytkestoinen liikkuvuushanke KA122-VET
Akkreditoitujen rahoitushaku KA121-VET

• 22.3.2023 klo 13.00 Suomen aikaa
Kumppanuushankkeet KA220-VET
Pienimuotoiset kumppanuushankkeet KA210-VET, 1. hakukierros

• 4.10.2023 klo 13.00 Suomen aikaa
Pienimuotoiset kumppanuushankkeet KA210-VET, 2. hakukierros

• 19.10.2023 klo 13.00 Suomen aikaa
Akkreditointihaku organisaatioille ja konsortioille KA120-VET



Keskitetyt hankkeet (EACEA)
 Jean Monnet 

Teacher Training / Learning EU Initiatives / Networks 14.2.2023
 Capacity Building in VET 28.2.2023
 Forward-looking Projects   15.3.2023
 Alliances for Innovation  3.5.2023
 Centres of Vocational Excellence  8.6.2023



Mitä uutta hakukierroksella 2023

• Uudet painopisteet Tulevaisuuteen suuntautuvissa hankkeissa

Vielä vahvistamatta: 
• Mahdolliset inflaatiokorotukset yksilötukeen (KA1)
• Mahdollisesti lisärahoitusta Ukrainaa tukevia hankkeita varten
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Tukikelpoiset 
maat

Vain tietyissä 
hanketyypeissä:

• Loput maat = 
Ohjelmaan 
assosioitumattomat 
kolmannet maat

• Tarkista aina 
toimintokohtaiset  
osallistumiskriteerit 
ja alueet 
ohjelmaoppaasta!

Aina:

• EU:n jäsenmaat 

• Ohjelmaan 
assosioituneet 
kolmannet maat: 
• Islanti
• Liechtenstein
• Norja
• Pohjois-

Makedonia
• Turkki
• Serbia



Yhteiseurooppalaisia linjauksia 

• Eurooppalainen koulutusalue

• Euroopan osaamisohjelma
• Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma
• Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta 
koulutuksesta 

• Osnabrück Declaration
• Neuvoston suositus oppimisesta vihreään siirtymiseen ja kestävään 

kehitykseen.



Hakuinfot 2023 hakukierrokselle

Liikkuvuus 
akkreditoiduille 
(KA121)

Lyhytkestoiset 
liikkuvuushank
keet (KA122)

Kumppanuushankkeet (KA220) ja pienimuotoiset 
kumppanuushankkeet (KA210)

KA2-hankkeiden ”starttipaketti” hakuun 2023:
15.12.2022 klo 15-16

KA121 
hakuinfo:
17.1.2023 
klo 14-16 

KA122 
hakuinfo:
10.1.2023 
klo 14-15.30 

Hakuwebinaari 1 kumppanuushankkeille (KA220): ma 
16.1.2023 klo 15-16

Hakuwebinaari pienimuotoisille kumppanuushankkeille 
(KA210) : ma 23.1.2023 klo 15-16

KA122 
kyselytunti:
8.2.2023 
klo 14-15 

KA121 
kyselytunti:
9.2.2023 
klo 14-15 

Hakuwebinaari 2 kumppanuushankkeille (KA220): to 
2.2.2023 klo 15-16

Hakuwebinaari 3 kumppanuushankkeille (KA220): ti 
14.2.2023 klo 15-16

Kyselytunti kumppanuushankkeille (KA220): 
ma 13.3.2023 klo 15-16

Kyselytunti pienimuotoisille kumppanuushankkeille 
(KA210): ke 15.3.2023 klo 15-16
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