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Akkreditoidut kartalla 
• Katso Suomessa akkreditoidut (kartalla tällä hetkellä 100 

organisaatiota, uudet 50 puuttuu) https://bit.ly/3pyO0Yu

• Uudet joulun alla 2022 akkreditoinnin saaneet 
organisaatiot saavat meiltä lähiviikkoina sähköpostitse 
pyynnön lähettää muutaman lauseen koosteen 
akkreditointista tavoitteista ja kv-toiminnastaan 
englanniksi.
➢ Lisäämme sitten loputkin kartalle 

➢ Toimii käyntikorttina teille. Tätä kautta voitte saada 
yhteistyöpyyntöjä.

• Aiemmin akkreditoidut: jos näette että omassanne on 
väärät yhteystiedot niin ole yhteydessä 
➢ päivitetään tiedot

• Katso kaikki akkreditoidut Euroopassa  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/#search/project/keyword=&programmes[0]=31046216&action
s[0]=31046220&actionsTypes[0]=42801136&matchAllCountries=false

https://bit.ly/3pyO0Yu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/keyword=&programmes[0]=31046216&actions[0]=31046220&actionsTypes[0]=42801136&matchAllCountries=false


• Rahoituksen hakeminen ja 
hankkeen eteneminen

• Hakulomakkeen sisältö ja 
täyttäminen

• Miten myönnettävä summa 
määräytyy; rahoituksen 
allokointisäännöt

• Muuta ajankohtaista; OLS ja
Handbook for individual pupil 
mobility 

Webinaarin sisältö



Liikkuvuusmäärien hakeminen KA121-
rahoitushakemuksessa 

• Suunnitelkaa liikkuvuusmäärät 15kk ajalle mahdollisimman 
realistisesti

• Määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin 
akkreditointihakemuksessa suunnittelemanne

• Vaikka teillä on myöhemmin mahdollisuus pidentää
hankekautta 24 kk, se tarjoaa vain joustoa toteutukseen
➢ Liikkuvuusmäärät täytyy suunnitella 15 kk:lle alkaen 1.6.2023



Akkreditoitujen hankkeiden eteneminen, 
haun DL 23.2.2023

Hankkeen aloitus 1.6.2023

• Sopimuskesto on 15 kk

• Liikkuvuuksien 
toteuttaminen 1.6. 
alkaen

12 kk / 31.5.2024

• Voit hakea jatkoaikaa 
jolloin kesto on 24 kk

• Voit palauttaa tai 
hakea avustusta lisää

15 kk / 31.8.2024 

• Hanke päättyy

• Loppuraportti on  
palautettava 60 pv 
hankkeen 
päättymisestä

24 kk / 31.5.2025

• Hanke päättyy (jos 
jatkoaika)

• Loppuraportti on  
palautettava 60 pv 
hankkeen päättymisestä

Voit hakea 
hankekauden aikana 

Real Cost -tukea



Vuonna 2022 rahoitusta saaneille, keillä on 
vielä rahaa jäljellä

• Jos 2022 KA121-rahaa on vielä reilusti jäljellä niin ei 
välttämättä kannata hakea uutta vaan pidentää vanhaa 
sopimusta 24kk:een ja käyttää jo teille myönnetty raha ensin

➢ Mahdollista myös hakea nyt vain pieni määrä lisää liikkuvuuksia 

• Se että aiempien vuosien hankkeet ovat vielä käynnissä (ja 
rahaa jäljellä), ei estä rahan hakemista nyt hakukierroksella 
2023 mikäli lisärahalle on tarvetta

➢ Hakekaa täysin teidän tarpeiden mukaisesti



Ohjelmamaat – mitä kuuluu ja mitä ei 
Liikkuvuuksia voi toteuttaa: 

• Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot  * :
➢ Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, 

Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, 
Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro 

• Ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat
➢ Pohjois-Makedonia, Serbia, Islanti, Liechtenstein, Norja, Turkki

HUOM seuraavat maat/alueet eivät kuulu ohjelmamaihin! Liikkuvuuksia ei 
voi toteuttaa:

➢ Sveitsi, Iso-Britannia, Färsaaret 

*Joillekin Euroopan valtioille kuuluu merentakaisia alueita, jotka katsotaan kuuluvaksi ohjelmamaihin. Tarkista alueet: 
https://international-partnerships.ec.europa.eu/countries/overseas-countries-and-territories_en

➢ Jos toteuttaa liikkuvuuksia jonnekin kauas merentakaisille alueille, pitäisi siitä saada jotain erityistä lisäarvoa kohteena 

➢ perusteltu syy, vaikuttaa loppuraportin arviointiin (vihreä painopiste)

https://international-partnerships.ec.europa.eu/countries/overseas-countries-and-territories_en


Uusi alusta kielenoppimiseen ja sen 
vaikutus kielivalmennustukeen

• Uusi Online Language Support eli OLS on Euroopan komission 
tarjoama kielivalmennuksen verkkopalvelu. Se tarjoaa 
mahdollisuuden testata kielitaitoa ja opiskella kieliä verkossa

• Kaikille liikkuvuusjaksoille osallistuville kuuluu pääsy alustalle

• Jatkossa kielivalmennustukea (150€) voi saada vain jos on 
oikeutettu kielivalmennukseen verkossa, mutta ei voi saada sitä, 
koska tarvittavaa kieltä tai opetustasoa (A1-C2) ei ole saatavilla 
OLS:ssa

• Koulutusta OLS:n käytöstä tulossa keväämmällä

• Lisätietoa OLS:sta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/online-language-support-ols-kielivalmennus-verkossa

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/online-language-support-ols-kielivalmennus-verkossa


Liikkuvuuksien suunnittelun ja toteutuksen
tueksi
• Erasmus+ handbook for individual pupil mobility in school education: 

https://bit.ly/3QMTytx

https://bit.ly/3QMTytx


Yhteystiedot Erasmus+ yleissivistävä 
koulutus 
• Sirkka Säikkälä, sirkka.saikkala(@)oph.fi, 0295 338 583

• Liisi Airas, liisi.airas(@)oph.fi, puh. 0295 331 565 

• Maive Matikainen, maive.matikainen(@)oph.fi, puh. 0295 338 613

• Katariina Petäjäniemi, etunimi.sukunimi (@) oph.fi, puh. 0295 338 506

Ohjeita akkreditoidun rahoitushakuun –verkkosivu https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointihaku-erasmus-
yleissivistavalle-koulutukselle

Liity kv.yleissivistävä -sähköpostilistalle: https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava

Facebookissa: Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen akkreditointi (suljettu ryhmä) 
https://www.facebook.com/groups/1425493834619572/

Facebookissa: Kansainvälisyyttä kouluille 

Facebookissa myös Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä 

Instagramissa: @kansainvalisyyttakouluille 

Twitterissä @EDUFI_GeneralEd 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointihaku-erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava
https://www.facebook.com/groups/1425493834619572/


Kiitos ajastasi

• Tsemppiä rahoitushakuun!
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