
Erasmus+ akkreditoinnin 
hakukierros 2021

KA120 ammatilliselle koulutukselle
Kyselytunti hakijoille 5.10. 2021

Ammatillisen koulutuksen Kansainvälistymispalvelut / Opetushallitus



Tervetuloa kyselytunnille! 

• Pidäthän kameran ja mikrofonin kiinni, 
paitsi kun pyydät puhevuoroa

• Voitte esittää kysymyksiä chatissa ja 
vastaamme niihin pääasiassa esityksen 
lopussa

• Tilaisuutta ei tallenneta
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Suunnittelun tueksi



Erasmus suunnitelma ( Erasmus Plan)

• Korkealuokkaisten liikkuvuuksien toteuttamista, laajempana 
tavoitteena kehittää omaa organisaatiota

• Erasmus suunnitelma tehdään 2-5 vuodeksi ja ohjelmakauden 
2021-2027 aikana sitä päivitetään

• Liikkuvuuksien määrittelyn lähtökohtana on oppilaitoksen / 
konsortion toiminta normaalitilanteessa ilman koronan vaikutusta.

• Pitkäkestoisen suunnittelun näkökulmasta on tärkeää pohtia ja 
hakemuksessa perustella, aiotaanko liikkuvuusmääriä pitää 
samalla tasolla tai kasvattaa vuosien mittaan. 
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Akkreditoinnin seuranta

Muista realistisuus: Erasmus Planin ja tavoitteiden tulee olla linjassa 
organisaation kokoon ja aiempaan kokemukseen sekä kapasiteettiin 
toteuttaa liikkuvuuksia
Hakemuksessa annetut luvut eivät kuitenkaan sido hakijaa eikä 
kansallista toimistoa

Kansallinen toimisto seuraa tavoitteiden toteutumista (raportit, 
seurantakäynnit)
- Miten organisaatio varmistaa hanketoiminnan laadun?
- Miten Erasmus suunnitelman tavoitteet etenevät?
- Tehdäänkö organisaatiossa systemaattista ja pitkäjänteistä työtä 

tavoitteiden saavuttamiseksi ? 



Liikkuvuustoiminnot (Activities)
Henkilöstö:
Liikkuvuusjaksolle voivat osallistua:

• opettajat, kouluttajat ja muut ammatillisen koulutuksen asiantuntijat; ml 
henkilöstö, joka työskentelee ammatillisen koulutuksen järjestäjän palveluksessa 
sekä

• johtajat, hallintohenkilöstö, kansainvälisestä liikkuvuudesta vastaavat henkilöt.
• työelämäedustajat, joilla on linkitys ammatillisen koulutuksen toteutukseen 

(työpaikkaohjaajat) tai kehittämiseen (koulutussuunnittelijat tms.)

• Osallistujien täytyy olla työsuhteessa lähettävässä organisaatiossa tai heidän 
täytyy työskennellä säännöllisesti lähettävässä organisaatiossa ydintehtävien 
toimeenpanossa.

• Avustusta voi hakea:

• job-shadowing jaksolle (2-60 pv);

• opetusjaksolle (2-365 pv) ja 

• kurssille tai koulutusjaksolle (2-30 pv).
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Liikkuvuustoiminnot (Activities)
Opiskelijat:

Liikkuvuusjaksolle voivat osallistua:
• ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat ja oppisopimusopiskelijat
• vastavalmistuneet, joiden valmistumisesta on kulunut alle vuosi (12 kk)
• Ammattitaitokilpailijat

• Avustusta voi hakea seuraaviin toimintoihin:
• opiskelijaliikkuvuuteen oppilaitoksessa tai yrityksessä (10-89 pv);
• pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen oppilaitoksessa tai yrityksessä -

ErasmusPro (90-365 pv) sekä
• osallistumiseen ammattitaitokilpailuihin (1-10 pv).
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Liikkuvuustoiminnot (Activities)
Avustuksella voi lisäksi:
•kutsua asiantuntijoita (2-60 pv);
•vastaanottaa ammatillisessa opettajankoulutuksessa olevia (10-365 pv) ja
•toteuttaa valmistelevia vierailuja.

Akkreditoidut toimijat voivat kutsua ulkomailta kouluttajia, opettajia sekä muita 
ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita, jotka voivat kehittää opettamista, 
ohjaamista ja oppimista vastaanottavassa organisaatiossa.

Lisäksi akkreditoidut toimijat voivat vastaanottaa opettajankoulutuksessa olevia 
opiskelijoita, jotka haluavat suorittaa harjoittelun ulkomailla. 

Valmistelevan vierailun voi järjestää vastaanottavaan 
organisaatioon/oppilaitokseen ennen liikkuvuusjaksoa. 



Arviointikriteerit



Arviointikriteerit

1. Relevanssi (10 pistettä) 

2. Tavoitteet (Objectives), Erasmus suunnitelma (40 pistettä) 

3. Toiminnot (Activities), Erasmus suunnitelma (20 pistettä) 

4. Hallinto (Management), Erasmus suunnitelma (30 pistettä)

✓Kustakin neljästä myöntämisperusteesta on saatava 
vähintään 50 % enimmäispisteistä

✓Yhteispistemäärän on oltava vähintään 70/100

✓Akkreditointia ei myönnetä mikäli tulos jää alle 70 pistettä
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Erasmus akkreditointihaun arviointiohjeet

Lue lisää akkreditointihakemusten arvioinnista: 

Guidelines for assessment of applications for Erasmus 
accreditation in the fields of adult education, vocational education 
and training, and school education

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-akkreditointi-
ammatilliselle-koulutukselle-ka120-vet

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-akkreditointi-ammatilliselle-koulutukselle-ka120-vet


Relevanssi (10 pistettä) 

• Hakijan profiili, kokemus, toiminta ja oppijoiden kohderyhmä 
ovat hakemuksen alan ja tämän ehdotuspyynnön kannalta 
relevantteja 

• Lisäksi konsortion koordinaattoreiden osalta:  
• suunnitellun konsortion jäsenten profiili on relevantti hakemuksessa 

määritellyn konsortion tarkoituksen ja tavoitteiden kannalta sekä 
hakemuksen alan ehdotuspyynnön tavoitteiden kannalta 

• konsortion perustaminen tuo selkeää lisäarvoa sen jäsenille tämän 
ehdotuspyynnön tavoitteiden näkökulmasta 
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Erasmus Plan tavoitteet (40 pistettä)

• Tavoitteissa otetaan selkeästi ja konkreettisesti huomioon 
hakijaorganisaation, sen henkilöstön ja oppijoiden tarpeet 

• Konsortion koordinaattorit: sovelletaan koko suunniteltuun 
konsortioon, ja edellytyksenä on, että Erasmus-suunnitelman 
tavoitteet ovat yhdenmukaisia hakemuksessa määritellyn 
konsortion tarkoituksen kanssa  

07/10/2021Finnish National Agency for Education 13



Erasmus Plan toiminnot (20 pistettä) 

• Liikkuvuustoimintoihin osallistuvien määrä on oikeassa 
suhteessa hakijaorganisaation kokoon ja kokemukseen 

• Konsortion koordinaattorit: liikkuvuustoimintoihin osallistuvien 
koko määrä on realistinen ja sopiva Erasmus-suunnitelman 
tavoitteisiin nähden 

• Sellaisten osallistujien osallistaminen, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia 
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Erasmus Plan hallinto (30 pistettä)

• Hakija esittää selkeää ja kattavaa tehtävänjakoa Erasmus-
laatuvaatimuksia noudattaen 

• Hakijalla on riittävät resurssit Erasmus-toimien hallinnoimiseksi 
Erasmus-laatuvaatimuksia noudattaen 

• Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on määritelty 
asianmukaiset toimenpiteet, jos hakijaorganisaation 
henkilöstössä tai hallinnossa tapahtuu muutoksia 

• Hakijalla on esittää konkreettisia ja johdonmukaisia toimia 
liikkuvuustoimintojensa tulosten juurruttamiseksi organisaatiossa
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Arvioijien vinkit



Vinkkejä K120-VET akkreditointihakemuksen 
tekoon
Kirjoita konkretia mukaan hakulomakkeeseen 
• Mitä on tehty, mitä tehdään, miksi tarvitaan muutoksia, mitä kehittämisellä 

tavoitellaan, miten kehittymistä mitataan entä miten tuloksia jaetaan
• Tuo esiin esimerkkejä

Kirjoita ns. itsestäänselvyydet auki
• Arviointi tehdään tekstistä löytyvän tiedon mukaan

Tuo kansainvälisyys esiin
• Jos teillä on esim. ollut aiemmin muuta kuin Erasmus+ -ohjelman 

kansainvälisyyttä, kerro miten sitä on organisoitu ja hallinnoitu.



Vinkkejä K120-VET akkreditointihakemuksen 
tekoon

• Älä jätä tavoitteita liian yleisiksi ja laajoiksi

• Mitattavuus ja mittarit – kuvaa selkeästi ja konkreettisesti miten 
tavoitteiden edistymistä mitataan

• Vältä  haun jättämistä viime tippaan. Varaa aikaa hakemuksen kieliasun ja 
sisällön tarkistamiselle / tarkastuttamiselle – keskeneräinen tai joiltain 
osin puutteellinen hakemus vaikeuttaa arviointia

• Konsortiohakija, perustele konsortio ja tuo sen hyödyt esiin



Hyvässä hakemuksessa…

• Toiminta ja strategia linkittyy hyvin toisiinsa

• Esitetyt tavoitteet on liikkuvuustoiminnalla saavutettavissa

• Tavoitteet on selkeästi perusteltu ja kuvattu

• Tavoitteiden aikataulu ja etenemisen mittaaminen kattavasti kuvattu

• Organisaatio / konsortio sitoutuu laadun kehittämiseen ja laatu näkyy 
liikkuvuuden prosesseissa

• Liikkuvuuden kehittäminen on systemaattista ja pitkäjänteistä

• Oman organisaation / konsortion kehittämistarpeet on tunnistettu ja 
tavoitteet realistisia ja sopivan kunnianhimoisia



Huomioi hakiessa



Declaration of Honour - allekirjoitussivu         
Pakollinen liite

• Tiedot täyttyvät lomakkeen viimeiselle sivulle 
allekirjoitusosaan automaattisesti

• Täytä lomakkeen loppuun paikka, päivämäärä ja lisää 
allekirjoitus

• Kaikki hakijat allekirjoittavat Declaration of Honour
lomakkeen
• Kun lomake on allekirjoitettu, ensimmäisen sivun taulukkoa ei tarvitse 

täyttää
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Täydennä 
PLACE
DATE
SIGNATURE

Muut tiedot täyttyvät 
lomakkeeseen 
automaattisesti.



Akkreditointihaku pähkinänkuoressa 1/2
• Hanki EU LOGIN tunnukset / Ohjeet: 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf

• OID ( Organisation ID) –tunnus vaaditaan. Rekisteröintiohjeet: 

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

registration/screen/home

• Selainpohjainen hakulomake: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-

opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047628

• KA120-VET Hakulomakemalli https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-akkreditointi-

ammatilliselle-koulutukselle-ka120-vet
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Akkreditointihaku pähkinänkuoressa 2/2
• Lisätietoa Erasmus+ -akkreditoinnista ammatilliselle koulutukselle: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-akkreditointi-ammatilliselle-
koulutukselle-ka120-vet

• Lisätietoa Erasmus+ akkreditointiprosessista: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mika-erasmus-akkreditointi

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

• Erasmus+ -ohjelmaopas (englanniksi): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en
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Työkaluja suunnittelun tueksi

• Kv-strategian virkistystyökalut

• Go International –opas

• MOOC-minikurssi ”Erasmus Accreditations – a New Path to 
Mobility” 

• Erasmus accreditation -esite

MATERIAALIT OSOITTEESSA: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-akkreditointi-
ammatilliselle-koulutukselle-ka120-vet
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Yhteystiedot: Erasmus+ ammatillinen 
koulutus

• Petra Helenius, petra.helenius(@)oph.fi, 0295 338 546

• Sari Huttunen, sari.huttunen(@)oph.fi, puh. 0295 338 563

• erasmus.ammatillinen(@)oph.fi

• Kyselytunnin 5.10. 2021 materiaalit lisätään tapahtuman 
sivulle:  https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-ammatillinen-
koulutus-kyselytunti-akkreditoinnin-hakijoille
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Jätä hakemus viimeistään ti 19.10. 2021 klo 13.00 (12 CET)


