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Ohjelmassa tänään 9.00 – 10.30
(välissä lyhyt tauko)

• Mikä on lyhytkestoinen 
liikkuvushanke KA122-ADU?

• Mitä tuetaan?
• Hakulomake

• Arviointikriteerit
• Hakuaikataulu
• Vinkkejä kirjoittamiseen
• EPALE hankkeen tukena
• Q&A



Webinaarin aikana
• Sulje mikrofoni esityksen ajaksi.
• Voit kysyä Sinua askarruttavia asioita chatissa kesken 

esityksen.
• Voit pyytää puheenvuoroja chatissa kesken esityksen.
• Webinaari nauhoitetaan.
• Tallenne sekä pp-diat tallennetaan verkkosivuillemme

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-
liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-adu
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UUSI ERASMUS+ -OHJELMA
2021-2027



Uudessa Erasmus+ -ohjelmassa korostuu jatkuvuus: 
evolution, not revolution
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23 Finnish National Agency for Education 6

Ohjelman rakenne samoin säilyy samanlaisena jakautuen kolmeen avaintoimeen 
(Key Action= KA):

KA1 Oppimiseen 
liittyvä liikkuvuus

KA2 
Yhteistyöhankkeet

KA3 Politiikan 
uudistamisen tuki.

Samat perustoiminnot: ulkomaanjaksot, yhteistyöhankkeet, jne

Uusi ohjelma kattaa nykyisen Erasmus+ -ohjelman tapaan kaikki koulutussektorit, 
nuorisoalan ja urheilusektorin. 



UUSIA PAINOTUKSIA
• Osallisuus -> helpotetaan ohjelmaan 

osallistumista: henkilöt jotka eivät 
muuten osallistuisi, uudet toimijat, pienet 
organisaatiot 

• Vihreä Erasmus+ -> tuetaan maata pitkin 
matkustamista, vähennetään päästöjä, 
kompensaatiot, ympäristötietoisuus

• Digitalisaatio: mm. virtuaalinen 
oppiminen ulkomaanjaksoja 
täydentämässä

• Eurooppalaiset arvot: tuetaan aktiivista 
kansalaisuutta ja eurooppalaista 
yhteenkuuluvuutta
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Hakukelpoiset organisaatiot
• aikuiskoulutusta tarjoavat vapaan sivistystyön oppilaitokset, kuten 

kansalaisopistot, kansanopistot ja kesäyliopistot
• aikuislukiot ja aikuisten perusopetusta järjestävät oppilaitokset
• korkeakoulujen aikuiskoulutusta tarjoavat yksiköt kuten 

täydennyskoulutuskeskukset, kielikeskukset  ja avoimet yliopistot
• aikuiskoulutusta tarjoavat yritykset kuten kielikoulut

voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, järjestöt, säätiöt
• kulttuurialan organisaatiot, kirjastot, museot, paikalliset, alueelliset 

ja kansalliset viranomaiset, aikuisten ohjausta ja neuvontaa
tarjoavat tahot

• Hakijana on aina organisaatio – ei yksittäinen henkilö!
• Loppuhyötyjänä on aina aikuinen oppija
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Lyhytkestoinen liikkuvuushanke 
(KA122-ADU)

• Hankkeita haetaan Suomen kansallisesta 
toimistosta: OPH

• Suomesta ohjelmamaihin suuntautuvaa 
liikkuvuutta: henkilöstö ja oppijat

• Matalan kynnyksen mahdollisuus lähteä 
mukaan: sopii erityisesti kansainvälisyyttä 
aloittaville tai niille, jotka hakevat avustusta 
muutamille liikkuvuuksille

• Hakuaika päättyy 23.2.2023 klo 13.00 
Suomen aikaa (12.00 CET)

• Hanke voi alkaa 1.6. – 31.12.2023 välillä
• Kesto 6 – 18  kk

• Vain yksi lyhytkestoinen 
hanke/vuosi/organisaatio

• Yhdelle organisaatiolle myönnetään 
max. 3 hanketta viiden vuoden 
kuluessa, uuden ohjelmakauden 
alusta

• Max. 30 osallistujaa/hanke
• Avustusta on haettavissa yhteensä 

noin 800 000 €

• Huom!
• Akkreditoitu organisaatio tai 

konsortio ei voi hakea lyhytkestoista 
hanketta

24/01/2023
Opetushallitus
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Lyhytkestoiset hankkeet – mitä tuetaan?
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HENKILÖKUNTA OPPIJAT
Liikkuvuusmuodot - Job shadowing -jakso (2–60 pv)

- Opettaminen ulkomailla (2–365 pv)
- Kurssille osallistuminen (2–30 pv, 
tukikelpoisuus max 10 pv)

- Ryhmäliikkuvuus (2–30 pv)
- Yksilöliikkuvuus (2–365 pv)

Huom! Oppijaliikkuvuus on tarkoitettu 
oppijoille, jotka osallistuvat 
aikuiskoulutusohjelmaan lähettävässä 
organisaatiossa (2023 lähtien!)

Osallistujat - Opettajat/ohjaajat
- Koulun/organisaation johto
- Muu henkilöstö

Oppijan on osallistuttava johonkin lähettävän 
organisaation aikuiskoulutuksen opinto-
ohjelmaan tai oltava muuten todistettavasti 
oppijana mukana lähettävän organisaation 
toiminnassa.

Muu toiminta - Kutsutut asiantuntijat (2–60 pv)
- Opettajaopiskelijaharjoittelijoiden 

vastaanottaminen (10–365 pv)
- Valmistelevat vierailut henkilöstö- ja  
oppijaliikkuvuudessa
- Kielivalmennus

- Kielivalmennus OLS

Virtuaalinen 
liikkuvuus 

yhdistettävissä 
kaikkiin 

liikkuvuu-
jaksoihin.



Millaista oppijaliikkuvuutta? 1/2

• Aikuisopiskelijoiden ryhmäliikkuvuus: 
• Ryhmä (vähintään kaksi oppijaa) lähettävän organisaation aikuisopiskelijoita 

voi viettää aikaa toisessa maassa, jotta he voivat hyötyä vastaanottavan 
organisaation järjestämästä innovatiivisesta oppimisesta.

• Toimintoihin voi sisältyä erilaisia virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä 
arkioppimisen menetelmiä, kuten vertaisoppimista, työssäoppimisjaksoja, 
vapaaehtoistoimintaa ja muita innovatiivisia lähestymistapoja. 

• Oppijoiden mukana on oltava lähettävän organisaation päteviä kouluttajia 
koko toiminnon ajan. Ryhmäliikkuvuustoimintojen sisällössä olisi 
keskityttävä aikuisopiskelijoiden avaintaitoihin tai osallisuuteen ja 
moninaisuuteen, digitaalisiin taitoihin, ympäristökestävyyteen ja ohjelman 
osallistaviin ulottuvuuksiin. 



Millaista oppijaliikkuvuutta? 2/2

Aikuisopiskelijoiden oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus:
• Aikuisopiskelijat voivat viettää aikaa ulkomailla vastaanottavassa 

organisaatiossa parantaakseen tietojaan ja taitojaan (2-365 pv).
• Jokaiselle osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma.
• Opinto-ohjelmaan voi sisältyä erilaisia virallisen ja epävirallisen

oppimisen sekä arkioppimisen menetelmiä, kuten luokassa 
tapahtuvaa oppimista, työssäoppimisjaksoja, työelämävarjostusta, 
tarkkailua ja muita innovatiivisia lähestymistapoja.



Tuettavat kululuokat (ohjelmaopas s. 136 ->)

• Matkakulut km-määrän mukaan, välimatkalaskuri komission sivuilla
• Yksilötuki/elinkustannukset, maakohtaisia kolmessa kategoriassa
• Organisaatiotuki – eri euromäärät riippuen toiminnosta
• Kurssimaksut – päivien mukaan, max 10 pv/liikkuvuusjakso
• Vihreä matkustaminen (+ 4 pv)
• Inkluusiotuki/osallisuustuki 100 % todellisista kuluista (oppijat, joilla muita vähemmän 

mahdollisuuksia)
• Kielivalmennustuki OLS
• Poikkeukselliset kulut (korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta 

tukiluokasta 80% sekä viisumit, rokotukset ym. 100%)
• Tarkat kululuokat ja €uromäärät Programme Guidessa! Todelliset kulut voivat olla 

kalliimmat tai halvemmat kuin yksikkökulu
• Lopullinen tuki määräytyy toteutuneiden yksikkökulujen mukaan
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Todelliset kulut  

• Osallisuustuki osallistujille ja 
organisaatiolle (Inclusion support
for participants, organisation)

• Poikkeukselliset kulut korotettuun 
matkatukeen (Exceptional costs for 
expensive travel, sekä visa and other
entry…)

24/01/2023Opetushallitus 14

Hakemuksessa voi hakea euromääräistä avustusta perustellusta 
syystä. Näihin kohtiin hakemuksessa perustelut ja eurot 

• Näihin palaamme vielä, kun tarkastelemme hakulomaketta



Osallistujat, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia osallistua - määritelmä
• Vammaisuus: aikuiset, joilla on 

psyykkinen tai fyysinen vamma
• Terveyteen liittyvät ongelmat: krooninen 

tai vaikea fyysinen tai psyykkinen sairaus
• Koulutukseen ja/tai oppimiseen liittyvät 

ongelmat: oppimisvaikeudet, 
keskeytyneet opinnot, matala 
koulutustaso

• Kulttuuritaustaan liittyvät esteet: 
maahanmuuttajat, pakolaistaustaiset, 
vähemmistöryhmiin kuuluvat, muut, joilla 
on kielen tai kulttuurin vuoksi vaikeuksia 
toimia yhteiskunnan täysivaltaisina 
jäseninä

• Taloudelliset tekijät: matala elintaso, 
esim. sosiaalietuuksien varassa elävät, 
pitkäaikaistyöttömät, kodittomat, 
velkaantuneet tai muuten taloudellisesti 
heikommassa asemassa olevat.

• Sosiaaliset tekijät: Syrjintää perhetaustan 
(esim. yksinhuoltajuus), sukupuolen, iän, 
etnisen alkuperän, uskonnon tai 
seksuaalisen suuntautumisen vuoksi 
kohtaavat aikuiset. Syrjäytyneet tai 
syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset.

• Maantieteelliset tekijät: Sellaiset aikuiset 
oppijat, joiden osallisuutta
maantieteelliset tekijät heikentävät (esim. 
syrjäisillä seuduilla tai heikkojen 
liikenneyhteyksien päässä asuminen).
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Osallisuustuki osallistujalle
• Tukea voi hakea lisäkustannuksiin sellaisille 

osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia 
osallistua kv-toimintaan sekä heidän 
tukihenkilöillensä. Korvausperuste on 100 % 
tukikelpoisista kustannuksista.

• Kun haet osallisuustukea osallistujalle, hae myös 
osallisuustukea organisaatiolle. Osallisuustukea voit 
kuitenkin hakea pelkästään organisaatiolle niiden 
osallistujien osalta, jotka kuuluvat “muita vähemmän 
mahdollisuuksia osallistua” -määritelmään.

• Yksilötuki: Jos tuki ei riitä kattamaan kaikkia liikkuvan 
henkilön oleskelukuluja, voit hakea perusteluineen lisää 
yksilötukea. Lisätuki todennetaan kuitein ja korvataan 
100%:sti.

• esim. erityismajoitus, ruokailut, paikallisliikennekulut, 
pyörätuoli tai muu apuväline, tulkki avustaja, passi, 
matkalaukku.

• Matkatuki: Jos tuki ei riitä kattamaan kaikkia 
liikkuvan henkilön sekä tukihenkilön matkakuluja, 
voit hakea henkilölle ja hänen tukihenkilölleen 
lisämatkatukea ja perustella tuen tarpeen. 
Lisämatkatuki todennetaan kuitein ja korvataan 
100%:sti.

esim. erityismatkakulut, invataksi.
• Kirjaa BM-lomakkeeseen selkeä kuluerittely 

(euroa/hlö) ja perustelu haettavista kuluista, 
mahdollisine liitteineen.

• Hakulomakkeessa ei yksilöidä osallistujia.
• Älä liitä hakemukseen lääkärintodistusta tai muita 

dokumentteja, joista osallistuja voidaan tunnistaa. 
Tällainen materiaali käsitellään ja säilytetään 
oppilaitoksen/organisaation sisäisten käytäntöjen 
mukaisesti.

• Matka- ja yksilötukea haettaessa/arvioitaessa 
noudatetaan organisaation omia 
matkustussääntöjä.



Osallisuustuki organisaatiolle
• Yksikkökorvaus 100 €/osallisuustukeen oikeutettu henkilö.
• Kun haet osallisuustukea osallistujalle, hae myös osallisuustukea organisaatiolle. Osallisuustukea 

voit kuitenkin hakea pelkästään organisaatiolle niiden osallistujien osalta, jotka kuuluvat “muita 
vähemmän mahdollisuuksia osallistua” -määritelmään.

• Organisaatiolle myönnettävää osallisuustukea voidaan käyttää esimerkiksi
• Ylimääräiseen perusteltavaan tuen tarpeeseen, oppimiseen liittyviin haasteisiin kuten lukihäiriöön, 

tai valmennukseen ja yhteydenpitoon huoltajiin.
• Ryhmäliikkuvuuksien kuljetuksiin (SCH ja ADU) ja matkustukseen hankalien julkisten 

liikenneyhteyksien vuoksi.
• Matkustusaika lähtöpaikasta kohteeseen ylittää 24 h.



Poikkeukselliset kulut
Korkeat matkakulut
• Korkeisiin matkakuluihin voit hakea tukea silloin, kun välimatkalaskurin mukainen euromääräinen matkakorvaus kattaa alle 70 % matkan 

todellisista kuluista.
• Kulut pitää

• Perustella kattavasti
• Ilmoittaa konkreettisesti
• Viitata välimatkalaskurin km-määrään

• Hakemukseen: matkareitti, km-määrä, kustannusarvio
• Todennetaan loppuraporttivaiheessa todellisissa kuluissa, jotka todennettava esim. kuiteilla
• Janne näyttää esimerkin myöhemmin hakulomakkeella

Viisumit, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset

• Poikkeukselliset kulut: viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset. Kirjoita ja perustele selkeästi, 
mihin tarvitset tukea. Muista laittaa euromäärä näkyville

• Nämä kulut korvataan 100 %:sti.
• NA hyväksyy tai hylkää kuluehdotuksen



Todentaminen ja raportointi
Vakuus

• Vakuudella todennetaan se, että osallistuja kuuluu osallisuustuen piiriin. Vakuudesta on omat lomakkeensa 
yksilöliikkuvuuteen ja ryhmäliikkuvuuteen.

Raportointi

• Beneficiary Module -alusta
Raportoi poikkeukselliset kulut ja osallisuustuki Beneficiary Module (BM) -alustalle toteuman mukaisesti.

• Kulujen todentaminen
Säilytä vakuudet, osallisuustuki osallistujalle “unit cost” -ylittävän osuuden kuitit ja poikkeuksellisten kulujen 
kuitit mahdollista kansallisen toimiston tarkistusta varten.

• Näistä lisää aloituskoulutuksessa loppukesällä 2023!



Matkatuki
• Vihreä matkustaminen vain 

maata myöten, lisää 
matkustuspäiviä (2+4=6)



Erasmus+ ohjelman vihreä matkustaminen

• Vihreällä matkustamisella tarkoitetaan matkustamista, jossa matkaan tai osaan matkasta käytetään vähäpäästöisiä
kulkuneuvoja, (kuten linja-auto, juna, yhteiskyyti autolla) tavoitteena minimoida jaksoon liittyviä päästöjä mm. lentoja
vähentämällä. Osallistuja on oikeutettu vihreän matkustamisen tukeen, kun enin osa matkustetusta matkasta tai
vähintään toinen suunta meno-paluumatkasta on matkustettu vähäpäästöisesti.

• Erasmus+ ohjelmassa vihreän matkustamisen tuki on korkeampi kuin tavanomainen matkatuki ja matkustamiseen voi
käyttää maksimissaan kuusi (6) matkapäivää. Korotetun matkatuen lisäksi osallistujalle maksetaan yksilötuki jokaiselta
toteutuneelta matkapäivältä:

• kun koko matka toteutetaan vähäpäästöisesti, osallistuja on oikeutettu kahden (2) matkapäivän lisäksi neljään (4)
lisämatkapäivään (2+4)

• kun enin osa matkustetusta matkasta tai vähintään toinen suunta meno-paluumatkasta on matkustettu
vähäpäästöisesti, avustus maksetaan toteutuneiden matkapäivien mukaan, kuitenkin enintään kuudelta (6)
matkapäivää

• Jos kyseessä on ryhmäliikkuvuus, ryhmän vastuuhenkilö täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen sekä lisää vakuuden liitteeksi
osallistujalistan.

• Todennetaan raportointivaiheessa siis vakuudella (löytyy OPH:n sivuilta).

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%A4n%20matkustamisen%20vakuus.docx


Daily rates - yksikkökulut 2023
• Yksikkökustannukset/ oleskelutuki vaihtelee
• Henkilöstö/oppijat

• Vaihdon pituus (14 vrk perusmäärä ja kun yli, 70 % perusmäärästä)

• Maaryhmät-country groups 1-3 kalleusluokittain
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Maaryhmä Maat Oppijaliikkuvuus Henkilöstöliikkuvuus

1
Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, 
Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liectenstein 96,00 € 180,00 €

2

Alankomaat, Itävalta, Belgia, 
Ranska, Saksa, Italia, Espanja, 
Kypros, Kreikka, Malta, Portugali 83,00 € 160,00 €

3

Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, 
Slovakia, Tsekki, Liettua, Turkki, 
Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, 
Pohjois-Makedonian tasavalta, 
Serbia 70,00 € 140,00 €

Perusmäärää maksetaan toiminnon 14. päivään asti, sen jälkeen maksettava määrä on 70 % yksikkösummasta

Yksilötuen maaryhmät ja tuki euroina 2023
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Hakulomake KA122-ADU
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/

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


Hakulomake 
• Selainpohjainen hakulomake täällä: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

• Hakeaksesi tarvitset EU Login –tunnuksen ja OID-koodin
• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-

osallistujaksi

• Hakulomake:
• Kirjaudu lomakkeelle EU Login –tunnuksillasi
• Valitse Opportunities Erasmus+  Adult Education KA122-ADU
• Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti

• Avaa lomake vain yhden selaimen yhdelle välilehdelle, ei IE. Näin vältät 
tietojen katoamisen. Lomakkeen voi jakaa myös toiselle käyttäjälle

• Käytä hakemuksen valmistelussa apuna ohjelmaopasta (Programme 
Guide)
• https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/erasmus-programme-guide

24/01/2023Opetushallitus 26
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KA122-ADU hakemus

1) Tavoitteet
2) Aktiviteetit
3) Laatustandardit
4) Seuranta
5) Tiivistelmä



Hakulomakkeen täyttöohjeita

• Aloita lomakkeen täyttäminen perus- ja hakijatiedoista
• Täytä OID-koodi ja organisaation tiedot täyttyvät 

lomakkeeseen automaattisesti 
• Valitse oikea kansallinen toimisto FI01 Finnish National 

Agency for Education
• Lomake on englanninkielinen, mutta sen voi täyttää suomeksi 

tai ruotsiksi tai englanniksi

24/01/2023Finnish National Agency for Education 28



Hakemuksen arviointikriteerit

• Maksimipistemäärä 100 p, alle    
60 p hakemukset hylätään

• Jokaisesta arviointikriteeristä on 
saatava 50 % pisteistä, muuten 
hakemus tulee hylätyksi

• Ulkopuoliset arvioijatr 2 / hanke
• Alin hyväksytty pistemäärä 

määräytyy vuosittain budjetin 
riittävyyden mukaan

• Lisätietoa arviointikriteereistä 
verkkosivuillamme (Guide for 
Experts on Quality Assessment)

24/01/2023 Opetushallitus 29

Relevance (30 p)

Quality of Project Design –
hankkeen toimintojen laatu  

(40 p)

Quality of follow-up actions –
jatkotoimien laatu (30 p)



Erasmus 
Quality 

Standards for 
mobility 

projects - VET, 
adults, 

schools

https://ec.europa.eu/programm
es/erasmus-

plus/resources/documents/era
smus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-
schools_en

O
petushallitus

• Tutustu oppaaseen
huolella ennen
hakemuksen kirjoittamista

• Kuvataan yleisellä tasolla
laatustandardit

• Kuvaile hakemuksessa, 
mm. osallistujien valita
konkreettiseti esimerkiksi
“Selection of Participants”

• EI: ”valitsemme
läpinäkyvästi” vaan kuvaile
konkreettisesti, miten
valinta tapahtuu ja sitä
kautta tee toiminta
näkyväksi

1/24/2023 30

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en


Kun kirjoitat hanketta
• Miksi? Mihin tarpeeseen?
• Mikä muuttuu paremmaksi tämän hankkeen myötä?
• Osallista! Johto, kollegat, kumppanit.
• Mieti hankkeen hallinnointia ja toteutusta

jo tässä vaiheessa. Kuka? Miten?
• Älä kopioi samaa tekstiä useisiin osioihin, lomakkeella kysytään

osin samoja asioita, mutta eri näkökulmasta.
• Siirrä yleiset tavoitteet konkretiaksi: mitä tarkoittaa sinun

organisaatiosi arjessa?
• Muista: hankkeen arvioija lukee ja arvioi vain sen, mitä

hakemukseen on kirjoitettu. Ole selkeä ja kattava tekstissäsi, 
konkretisoi!

• Ole looginen ja johdonmukainen.
• Ole realisti, hae rahaa/liikkuvuuksia riittävästi, mutta älä liioittele.

1/24/2023 Opetushallitus 31



Vielä avuksi ja tueksi
• Erasmus+ Programme Guide 2023: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/erasmus-programme-

guide
• Erasmus+ quality standards (ADU): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
• Quality standards for courses KA1: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
• Osallisuusstrategia: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-

guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
• Uudelle E+ toimijalle: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/oletko-uusi-erasmus-toimija
• Näin suunnittelet E+ hankkeen: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-

erasmus-hankkeen
• Kestävän hanketoiminnan tueksi: https://www.oph.fi/fi/kestava-tulevaisuus
• Erasmus+ vaikuttavuustyökalu: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
• OPH:n verkkosivut: Lyhyen liikkuvuushankkeen hakijalle: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-adu
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EPALE –
Aikuiskoulutuksen 
eurooppalainen 
foorumi
Erasmus+ -hankkeille

Jenni Westö
1/2023 



• Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmaan 
kuuluva verkkofoorumi, verkosto ja yhteisö 
aikuiskoulutuksen ammattilaisille. 

• Avoin, monikielinen jäsenyhteisö, johon kuuluu 
yli 123 000 aikuisoppimisen ammattilaista 
kaikkialta Euroopasta!

• Tavoitteena aikuisoppimisen toimijoiden 
verkostoituminen ja kansainvälistyminen ja 
aikuisoppimisen ammattien vahvistuminen.

• EPALE verkossa: epale.ec.europa.eu/fi
• epale@oph.fi

EPALE –
Aikuiskoulutuksen 
eurooppalainen 
foorumi

https://www.epale.ec.europa.eu/fi
mailto:epale@oph.fi


• On osa Opetushallituksen 
kansainvälistymispalveluja 
aikuiskoulutukselle

• Kansallinen aikuisoppimisen 
verkosto ja yhteisö

• Tietoa eurooppalaisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön mahdollisuuksista 

• Tietoa aikuisoppimisen kansallisista 
kehityssuunnista – yhteinen 
eurooppalainen aikuisoppimisen agenda 

• Aikuisoppimiseen tähtäävän toiminnan 
kehittäminen ja sektorin toimijoiden 
kansainvälistyminen SINUN osallisuutesi 
avulla

• epale@oph.fi

EPALE Suomi

mailto:epale@oph.fi




• Kumppaninhakutoiminnon, johon organisaatio voi kirjata hankeideansa. Ideoita voivat selata
ja niihin voivat vastata kaikki kansainvälisistä hankkeista kiinnostuneet eurooppalaiset
aikuiskoulutusorganisaatiot. Huom. Suomi on foorumin toiseksi etsityin partnerimaa!

• Verkostoitumismahdollisuuksia: EPALE-yhteisöön kuuluu runsaasti Erasmus+ -hankkeissa
mukana olleita, joihin voit olla yhteydessä käyttäjäprofiilisi avulla. 

• Erasmus+ Space –työtilaosioon voit luoda hankkeelle oman työtilan. Tilaan voit tallentaa
hankkeeseen liittyviä materiaaleja. Partneriorganisaatiot voivat käydä työtilassa
keskusteluja ja kysyä kysymyksiä. Huom! Tulossa videoconferencing-työkalu!

• Hankkeen aikana tai sen päättyessä voit kutsua muita hankkeen järjestämään työpajaan tai 
loppuseminaariin EPALEn tapahtumakalenterin avulla. 

• Aikuisoppimisen temaattisia sisältöjä, ammatillisen kehittymisen resursseja, kursseja ja 
koulutuksia, aikuiskouluttajan työkalupaketteja, verkkokeskusteluja jne.

Mitä EPALE tarjoaa Erasmus+ -hankkeille?

https://epale.ec.europa.eu/fi/partner-search
https://epale.ec.europa.eu/fi/erasmus-space
https://epale.ec.europa.eu/fi/calendar


Kun suunnittelet Erasmus+ -hanketta, tutustu EPALEssa
oleviin hankekokemuksiin, tee organisaatiosi näkyväksi 
foorumilla, hyödynnä kumppaninhakua ja muodosta 
hankekumppanuudet avullamme!

Hankkeen suunnittelijan tehtävät:
• Rekisteröidy EPALEen ja täydennä profiilisi
• Luo organisaatiollesi organisaatioprofiili 
• Tutustu hankeideoihin ja/tai kirjaa oma 

hankeideasi kumppaninhakufoorumille
• Ota kontaktia mielenkiintoisiin hankkeisiin
• Tutustu muiden hankkeiden blogeihin ja 

resursseihin

Lähde liikkeelle verkostoituen!



Seuraa somessa:
Facebook:
Aikuiskoulutuksen 
eurooppalainen foorumi

Twitter: @EPALE_FI

LinkedIn:
EPALE - Aikuiskoulutuksen 
eurooppalainen foorumi

Instagram: @epale.finland

https://www.facebook.com/EPALESuomi
https://twitter.com/EPALE_FI
https://www.linkedin.com/company/epale-suomi/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/epale.finland/


TO SUM IT UP
• Lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen 

hakuaika päättyy 23.2.2023 Suomen 
aikaa (CET klo 12).

• Hakijoille lähetetään hakemuksen 
vastaanottovahvistus noin viikon sisällä.

• Päätökset hakijoille keväällä 2023.
• Hankesopimuksen allekirjoitus 

loppukeväästä 2023
• Hanke voi alkaa 1.6. – 31.12.2023 välillä 

ja sen kesto voi olla  6 – 18  kk.
• Organisaatiosi voi hakukierroksella 

lähettää vain yhden hakemuksen. Samalla 
hakulomakkeella haet sekä oppiljoiden
että henkilökunnan liikkuvuuksia.

• Ole tarkkana, kun valitset 
hakulomakkeen, sillä lähes 
samanlainen KA122-lomake on 
myös ammatillisessa ja  
yleissivistävässä koulutuksessa 
Aikuiskoulutuksen 
hakulomakkeen tunnistat 
numeron lopussa olevista 
kirjaimista KA122-ADU.

• Vain määräaikaan mennessä 
saapuneet hakemukset 
huomioidaan, lähetä 
mahdollisuuksien mukaan 
hakemuksesi hyvissä ajoin 
ennen hakuajan päättymistä.



Tulossa:
• ”Emme esitä mitään” –tilaisuudet parillisten viikkojen 

keskiviikkoaamuisin 9-9.30
• Katso päivät ja Teams-linkki: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-

aikuiskoulutukselle-ota-yhteytta
• KA122-ADU kyselytunnit:  6.2. klo 10.30-11 ja 21.2. 10.30-11

• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-
ka122-adu

• Aloituskoulutus KA122-rahoitetuille alkukesällä 2023
• Viestintä- ja vaikuttavuuskoulutusta
• Vihreän siirtymän seminaari



Aikuiskoulutuksen 
kansainvälistymispalvelut
• https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus/erasmus-

aikuiskoulutukselle
• Johanna Tarvainen (KA1, akkreditointi, TCA:t) 
• Virpi Maireberg (KA2, Nordplus)
• Janne Airaksinen (KA1, KA2, yleinen hanketuki)
• etunimi.sukunimi@oph.fi, erasmus.aikuiskoulutus@oph.fi
• Kv.aikuiskoulutus -listalle liittymällä saat ajankohtaista tietoa aikuiskoulutuksen

kansainvälistymismahdollisuuksista (entinen Aili –lista). Liity listalle: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-aikuiskoulutukselle-ota-yhteytta
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https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus/erasmus-aikuiskoulutukselle
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
mailto:erasmus.aikuiskoulutus@oph.fi


Aikuiskoulutuksen alueelliset tiedottajat:
• Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Pirkanmaa, 

Satakunta:
Pekka Tenhonen
Centret för livslångt lärande vid Åbo 
Akademi
puh. 02 215 4769
sähköposti: pekka.tenhonen(at)abo.fi

• Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Oulun seutu
Tapani Lakaniemi
Iisalmen kansalaisopisto ja Ylä-Savon 
musiikkiopisto
040 543 4902
tapani.lakaniemi(at)iisalmi.fi

• Keski-Suomi ja Etelä-Savo
Aino Malin

sähköposti: ainomalin60(at)gmail.com

• Lappi ja Pohjanmaa:

Tiedottajahaku käynnissä

• Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso:
Marko Riikkula
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
puh.. 050525 8055
marko.riikkula@kktavastia.fi

• Svenskfinland:
Johanni Larjanko
Bildningsalliansen
puh. 044 770 6592
sähköposti: 
johanni.larjanko(at)bildningsalliansen.fi
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tel:0405434902
mailto:marko.riikkula@kktavastia.fi
tel:0447706592


Kysymyksiä?
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Kiitos!
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