
HAKULOMAKEOHJE VUONNA 2022 ERASMUS+ YLEISSIVISTÄVÄLLE KOULUTUKSELLE, KA120-SCH AKKREDITOINTI (Ohje päivitetty 25.8.2022) 

 

Hakuaika päättyy 19.10.2022 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12). 

• Hakulomake KA120-SCH on englanninkielinen mutta voit täyttää sen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.  

• Kuka voi hakea? https://bit.ly/3Kl7Y2n  

• Hakemukset käsitellään ja arvioidaan Suomen Erasmus+ kansallisessa toimistossa, Opetushallituksessa, jonka nimi 
on englanniksi FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI.  

• Akkreditointi takaa henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden liikkuvuuksille jatkuvan rahoituksen vuoteen 2027 
saakka. Vakaan rahoituksen ansiosta voit keskittyä liikkuvuuksien pitkäaikaisiin tavoitteisiin. 

Liikkuvuusmuodot 

• Henkilöstö: job shadowing -jakso, opettaminen ulkomailla, kurssille osallistuminen,  

• Oppilasliikkuvuus: ryhmäliikkuvuus, lyhytkestoinen liikkuvuus, pitkäkestoinen liikkuvuus 

• Muu toiminta: kutsutut asiantuntijat, opettajaopiskelijaharjoittelijoiden vastaanottaminen, valmistelevat vierailut  
Hakulomake on osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/   

• Kirjaudu sisään EU Login -tunnuksillasi sivun oikeassa ylälaidassa 

• Hakulomakkeen löydät valitsemalla vasemman laidan valikosta Opportunities → Erasmus+ → School Education – 
ruudussa See open calls → Erasmus accreditation in school education (KA120-SCH) -ruudussa Apply.  

• Ohje EU Login -tunnuksen luomiseen löytyy https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-
tunnuksen-ohje.pdf   

• Lue Erasmus+ -ohjelmaopas https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022  

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

• Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti 

• Kun olet aloittanut hakulomakkeen täydentämisen, ja jatkat sitä, niin EU Login -kirjaudu hakulomakeosoitteessa. 
Klikkaa sitten vasemman palkin keskivaiheilta My applications ja avaa lomakkeesi. 

• Vastaathan avokysymyksiin mahdollisimman kattavasti ja konkreettisesti. Vastauksissa tulee olla mahdollisimman 
täsmällinen; mitään tietoa ei tule pitää itsestäänselvyytenä, sitä mitä ei ole hakemuksessa ei voida arvioinnissa 
huomioida. Kirjoita aina kokonaisia lauseita, ja käytä mahdollisimman selkeää kieltä.  

• Opetushallituksen verkkosivu oph.fi/KA120-SCH 

 

 

 

 

Applications 

- My 

applications  

Hakemus on dynaaminen eli sen kysymykset muuttuvat valintojesi mukaan. Lomakkeessa on useita 

erilaisia toiminnallisuuksia, joista sinun kannattaa olla tietoinen.  

https://bit.ly/3Kl7Y2n
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle#anchor-rahoitushaku-2022-akkreditoiduille


 
Tässä haussa haet akkreditoinnin organisaatiollesi tai konsortiollesi 

• Akkreditoitu organisaatio tai konsortio voi hakea avustusta 
helposti ja nopeasti liikkuvuuksien toteuttamiseen kerran 
vuodessa.  

  

Katso tästä? -

merkistä 

erilaisten 

symbolien 

merkitykset  

Muutaman symbolin 

merkitys. 



  
 

 

 

 

 

 

Tarkista, että hakulomakkeen 

yläreunasta löytyy teksti KA120 

(School education) 

Valitse FI01 Finnish 

National Agency for 

Education EDUFI 

 

Avaa lomake vain yhden selaimen yhdelle välilehdelle/ikkunaan. Näin vältät tietojen katoamisen. Jos haluat varmistaa kirjoituksesi säilymisen, sinun kannattaa kirjoittaa tekstit 

aluksi esim. word. Sillä jos vahingossa poistat tiedot tekstilaatikosta niin voi olla, että lomake ehtii tallentaa poistetun version, eikä kirjoitettua tekstiä enää saa takaisin.  

Onko hakemus yhden organisaation vai onko se konsortion hakemus, jossa on myöhemmin 

useampia jäseniä? Jos myöhemmin vaihdat valinnan, katoaa aiemman valinnan kysymysten 

vastaukset lomakkeesta. 

PDF-painikkeesta saat 

lomakkeen kysymykset PDF-

muodossa. Aukaise se word-

muodossa ja voitte 

hahmotella vastauksia 

riippumatta IT-ongelmista.  

Hakulomake on 

englanninkielinen mutta voit 

täyttää sen suomeksi, ruotsiksi 

tai englanniksi. 

Hakemus on dynaaminen, joten kysymykset muuttuvat valintojesi mukaan eli hakulomakkeeseen tulee uusia kysymyksiä ja kysymyksiä voi myös hävitä valintojesi mukaan. 

Ole siis tarkkana tässä. 

Lähetys -nappi 

aktivoituu, kun olet 

täydentänyt kaikki 

pakolliset kentät.  



KONSORTIO  

Konsortio on suomalaisten hakijoiden yhteenliittymä hankkeen valmistelua, toteutusta ja 

seurantaa varten. Konsortiolle akkreditointihakemuksen tekee konsortion koordinaattori. Kaikki 

edellä mainitut hakukelpoiset hakijatahot ovat kelpoisia myös konsortion koordinaattoriksi. 

Konsortiohakemuksen koordinaattorina on kuitenkin yleensä opetuksen- tai 

koulutuksenjärjestäjä tai aluehallintovirasto. Konsortiohakemuksilla on erityissääntöjä: 

• konsortion pitää muodostua vain yhdestä koulutussektorista 

• konsortiokoordinaattorin ja jäsenten välillä ei tarvitse olla organisatorista linkkiä 

Akkreditointihakemuksessa konsortion jäseniä ei nimetä ja jäsenet voivat vaihtua eri 

rahoitushakemuksissa. Jäsenet siis nimetään vasta rahoitushakemuksessa, ja jäsenten valinnassa 

on huomioitava: 

• konsortio on saman maan organisaatioiden muodostama ryhmä, joka toteuttaa 

liikkuvuustoimintoja osana yhteistä Erasmus-suunnitelmaa. 

• jäsenten ei tarvitse omata Erasmus+ akkreditointia 

• konsortiokoordinaattori voi kutsua konsortioon uusia jäseniä 

Konsortio voi siis koostua pysyvistä suomalaisista organisaatiojäsenistä, tai sen jäsenet voivat 

vaihtua vuosittain riippuen konsortion tavoitteista ja tarpeista. Esimerkiksi konsortio, jonka 

tavoitteena on auttaa liikkuvuuksien alkuun uusia organisaatioita voivat muuttaa 

kokoonpanoaan usein. Pysyvä kokoonpano on todennäköinen jonkin teeman konsortioille tai 

konsortiolle, jossa organisaatiot tekevät yhteistyötä liikkuvuuksien järjestelyissä. 

Voit hahmottaa organisaation ja konsortion eroa katsomalla kartalta Suomessa akkreditoidut 

organisaatiot ja konsortiot 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1TL0ZXswU2AD3ZiOaJ0pskpGy0M6PhiIr&usp=sharing  

  

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1TL0ZXswU2AD3ZiOaJ0pskpGy0M6PhiIr&usp=sharing


Liikkuvuusmuodot ja avustus 

Akkreditointihakuvaiheessa ei haeta tukea liikkuvuuksiin sillä akkreditointihaussa haetaan vasta akkreditointia, jolla sitten myöhemmin voi 

hakea vuosittain avustusta. Liikkuvuusmuodot ja avustuksen määrä kuitenkin on hyvä tietää jo tässä vaiheessa. Vuosittain ilmestyvässä 

Erasmus+ -ohjelmaoppaassa on määritelty tarkasti tuettavat liikkuvuusmuodot, jotka on esitetty lyhyesti seuraavassa taulukossa. 

Ohjelmaoppaasta kerrotaan myös avustuksen euromäärät ja tässä olevat summat ovat suuntaa antavia. 

 

Vuosittain tehtävässä lyhyessa ja nopeassa akkreditoitujen 

rahoitushaun hakulomakkeessa ilmoitat liikkuvuusmäärät mutta 

et tee haettua budjettia. Ainoastaan mahdolliset todelliset kulut 

osallisuustukeen ja poikkeuksellisiin kuluihin ilmoitat 

euromääräisenä perusteluineen. 

Tiivistetysti ilmaistuna euromääräinen tuki määräytyy 

ohjelmaoppassa ilmoitetuilla yksikkökuluilla kohdentuen 

liikkuvuuksien matka-, oleskelu- ja organisointikuluihin 

seuraavalla tavalla: 

• matkoihin yleensä 275-530 € 

• elinkustannuksiin 24-160 €/pv 

• valmisteleva vierailu 575€/liikkuvuus 

• kurssimaksuun 80 €/pv, max. 10 pv 

• tuki organisaatiolle yleensä 100-500 €/liikkuvuus 

 

Vihreään matkustamiseen, osallisuusliikkuvuuksiin ja 

korkeisiin matkakuluihin voi saada tukea 

 



 

 

 

 
 

 

OID-ohje 

https://bit.ly/32XoykO  

Kun olet lisännyt OID-koodin, ilmestyy tänne 

organisaation nimi. Huomaa, että sinun pitää vielä 

lisätä Assocciated Persons, eli laillisen edustajan 

ja yhteyshenkilön tiedot.  

Paina tästä ja Create a Contact person eli 

lisää laillisen edustajan ja yhteyshenkilön 

tiedot.   

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu 

käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.  

Voit muuttaa OID-tietoja 

https://bit.ly/32XoykO  

https://bit.ly/32XoykO
https://bit.ly/32XoykO


 

Kirjoita 

organisaatiosi 

ikä numeroina  

Organisaationne kokotieto 

auttaa arviointia 

ymmärtämään hankkeen 

laajuuden suhteessa 

opiskelija- ja 

henkilöstömääriinne.  

Kun kysymyksen jälkeen on 

sinisessä ympyrässä 

kysymysmerkki, on siinä 

kysymyksen tarkennus. Katso 

aina kysymysmerkin sisällöt 

aina.   

Hakemus on dynaaminen eli jos 

myöhemmin vaihdat esim. tämän valinnan, 

katoaa aiemman valinnan kysymysten 

vastaukset lomakkeesta. Ole siis tarkkana 

näissä muutoksissa ja tallenna vastauksesi 

aina myös word tai pdf -tiedostona. 

Hakijoilla on oltava riittävät toiminnalliset ja  

ammatilliset valmiudet toteuttaa ehdotettu  

Erasmus-suunnitelma,  muun muassa  

vähintään kahden vuoden kokemus alalta,  

jota hakemus koskee, ja  liikkuvuuskonsortion 

koordinaattorien osalta riittävät valmiudet 

koordinoida konsortiota. 



 

 

 

 

 

 

 

TÄMÄ KYSYMYS NÄKYY LOMAKKEELLA VAIN JOS 

OLET VALINNUT ”CONTEXT” -sivulla KONSORTION 

3 eri tyyppistä konsortiota. Valitse se, 

mikä kuvaa omaanne. Hakemus on 

dynaaminen eli jos myöhemmin 

vaihdat valinnan, katoaa aiemman 

valinnan kysymysten vastaukset 

lomakkeesta. Ole siis tarkkana tässä.   

Voit hakea akkreditointia yksittäisenä 

organisaationa tai liikkuvuuskonsortion 

koordinaattorina.  

 

Tässä ohjeessa olevat kysymykset eivät aina 

täysin vastaa sinun hakulomakkeesi 

kysymyksiä, koska lomake on dynaaminen ja 

kysymykset muuttuvat valintojen mukaan.  



 

 

  

Voit liitteiden avulla lyhentää 

vastuksiasi mutta kaiken 

oleellisen pitää ilmetä 

hakulomakkeesta. Liitteet ovat 

tukimateriaalia hakemukseenne.  

Hakulomake etsii OID-koodillanne oleva 

hankkeet  

Hakulomakkeessa on monessa kohtaa tärkeää ohjaustietoa. Lue siksi nämä  

tekstikohdat aina todella tarkasti!  

Lisäys painike, max. 10 

Tutustu akkreditoinnin tavoitteisiin https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-

adult_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult_en


 

 

 

 

 

 

 

 

Huomioi Erasmus+ -ohjelmaoppaan tavoitteet: 

 

 
 

Mieti tarkasti 

• Tavoitteiden määrä ja 

realistisuus  

• Ei liian yleisiä tavoitteita 

• Priorisoi, yhdistä, tiivistä 

• Älä sano samaa tavoitetta 

eri tavalla? 

Millä tavalla tavoitetta ja sen toteutumista mitataan? Miten mittaria oikeasti käytetään? 

• Määrällinen / laadullinen näkökulma  

• jos monia tavoitteita: tavoitteet päällekkäisiä? 

• OPS:n mukaisen arvioinnin jalkauttaminen? 

• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu  
• Yksi mittariopas https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Opas-julkisten-

hankintojen-vaikutusten-ja-vaikuttavuuden-ennakkoarviointiin-ja-mittaamiseen_muokattava.pdf  

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Opas-julkisten-hankintojen-vaikutusten-ja-vaikuttavuuden-ennakkoarviointiin-ja-mittaamiseen_muokattava.pdf
https://www.hankintakeino.fi/sites/default/files/media/file/Opas-julkisten-hankintojen-vaikutusten-ja-vaikuttavuuden-ennakkoarviointiin-ja-mittaamiseen_muokattava.pdf


 

 

 

 Lue tarkemmin 

liikkuvuusmahdollisuuksista 

https://ec.europa.eu/programmes/eras

mus-plus/programme-guide/part-b/key-

action-1/mobility-pupils-and-staff-

school-education_en  

Voit suunnitella min. 2 vuotta            

max. 5 vuotta 

Mieti organisaatiosi 

”liikkuvuusikkunat” 

eli sopivat 

ajankohdat 

Osallisuus ja 

moninaisuus Ekologisesti kestävät ja 

vastuulliset käytännöt 

Digitaalinen 

siirtymä 

koulutusalalla 

Aktiviteettien 

aikataulutus, 

realistisuus ja linkitys 

tavoitteisiin  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en


 

 

 

 

 

Kun olet lukenut tarkasti yllä 

olevan tekstin, merkitse kolme 

kohtaa ymmärretyksi.  

Hakulomake ohjaa hankkeen muovaamista. Lue siis nämä kohdat huolella ja 

ajatuksella! Laatustandardit pitää paitsi lukea niiden pitää myös toteutua 

hakemuksessanne Lue lisää https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-

schools_en  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Jos kirjoitat tekstin toisaalla, ole tarkka merkkien 

kanssa. Merkkimäärät ovat pienet. 

Lue Erasmus+ -ohjelman ja 

Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen 

osallisuus- ja 

moninaisuusstrategia 

https://ec.europa.eu/programm

es/erasmus-

plus/resources/implementation-

guidelines-erasmus-and-

european-solidarity-corps-

inclusion-and-diversity_en  

Tutustu Eurooppalainen 

koulutusalue vuoteen 2025 

mennessä 

https://ec.europa.eu/education/

education-in-the-eu/european-

education-area_fi  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fi
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fi
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fi


 

 

 

 

Muista https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-schools_en  

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


 

 

 

 
Muista laatustandardit 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-quality-

standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en 

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


 

 

• Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö allekirjoittaa Declaration on Honourin, ja hänen on oltava sama henkilö kuin hakemuksen kohdassa Legal 

Representative.  

o jos laillinen edustaja on estynyt allekirjoittamaan, määräytyy allekirjoittaja työjärjestyksenne mukaan. Pyydämme ystävällisesti teitä 

kirjoitattamaan Declaration on Honour -lomakkeeseen tilanteesta lyhyen selitteen. Tällaisia ovat esim. sijaisuus loman aikana tai 

viransijaisuus 

• Tulosta Declaration on Honourin jokainen sivu  

o Viimeisellä sivulla on allekirjoituskohta = laillinen edustaja täydentää kohdat allekirjoitus, paikka ja päivämäärä.  

o Skannaa kaikki Declaration on Honourin -sivut.  

o Lataa skannattu Declaration on Honour hakulomakkeeseen.  

 

 

 

 

 

Voit liitteiden avulla lyhentää 

vastuksiasi mutta kaiken 

oleellisen pitää ilmetä 

hakulomakkeesta. Liitteet ovat 

tukimateriaalia hakemukseenne.  

Tulosta Declaration of 

Honour tästä 

painikkeesta. Huom! 

Tulosta Declaration of 

Honourin kaikki sivut. 



   

  

 

 

Jätä tämä tyhjäksi. Täydennä 

mieluiten viimeisen sivun 

allekirjoitussivu. 

Hakemus täydentää 

automaattisesti osan 

tiedoista. VAT ei ole 

pakollinen, leima ei ole 

pakollinen.  

Only for natural Persons: tämä 

kohta jätetään täydentämättä, 

koska hakija ei ole luonnollinen 

henkilö.   

Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö allekirjoittaa, ja 

hänen on oltava sama henkilö kuin hakemuksen 

kohdassa ”Legal Representative”.  

”Declaration of Honour” tulosta kaikki sivut 

Kirjoita paikka ja 

aika  

Kohtaa National ID 

number ei 

täydennetä. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit jakaa hakemuksen katseluoikeuden tai kirjoitusoikeuden. Kun jaat oikeuden niin henkilö(t) voi(vat) 

kirjautua hakemuksen sivulle EU Login -tunnuksillaan. Ohje EU Login -tunnuksen hakemiseen  

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

HUOM! Vain henkilö, joka on avannut hakemuksen ensimmäisen kerran, voi lähettää (submit) hakemuksen.  

Aiemmilla hakukierroksilla jakaminen on aiheuttanut ongelmia. Jos käytät sitä niin lähetä hakemus hyvissä 

ajoin, sillä ongelmat ovat yleensä ilmenneet lähetysvaiheessa.  

 

Jos olet jo kirjoittanut hakemukseen kohdassa Participating Organisations - Associated Persons henkilön tiedot, niin 

voit napata ne Select -painikkeesta, ja ruksaamalla oikean henkilön kohdan. 

 

Share-painike  

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


LÄHETYSVAIHE  

 
 

 

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN 

 

Lähetä hakemus sähköisesti määräaikaan mennessä 19.10.2022 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12). Vain määräaikaan mennessä sähköisesti 

lähetetyt hakemukset huomioidaan arvioinnissa. Postitse lähetetyt hakemukset hylätään. Organisaatio voi lähettää vain yhden 

hakemuksen/hakukierros.  

 

Suosittelemme hakemuksen lähettämistä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä ja säilyttämään alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet 

hankemapissanne.  

 

Huomaa, että voit muokata lähetettyä hakemusta hakuajan päättymiseen saakka kohdasta My Applications. Huomioi, että muokattu 

hakemus pitää lähettää uudelleen. Arvioinnissa otetaan huomioon viimeisin vastaanotettu hakemusversio.  

 

 

Lähetä (submit) hakemus. 

 

Muista tallentaa hakemus myös organisaatiollesi. Huomaathan, että voit 

kohdasta ”PDF” tulostaa sen, joko paperille tai pdf-muotoon. 

Lähetyksen onnistumisen näet 

historiatiedoista  

Kaikissa Vihreä  



LISÄTIETOJA  

Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse vastaanottovahvistus Contact Person – kohdassa ilmoitettuun osoitteeseen. Huomaathan, 

että hakemuksen tulee täyttää muodolliset kriteerit, jotta se etenisi laadulliseen arviointiin.  

Opetushallituksen verkkosivu akkreditoinnista yleissivistävässä koulutuksessa  

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle  

Hakijat voivat hakea akkreditointia yksittäisenä organisaationa tai liikkuvuuskonsortion koordinaattorina. Organisaatio ei voi hakea molempia 

akkreditointeja samalla alalla.  

Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi vinkkinä. Varsinaiset asiakirjat ovat:  

• Erasmus+ -ohjelmaopas, jossa myös lisätietoa laadullisesta arvioinnista  

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult_en  

• Quality standards / Erasmus-laatuvaatimukset  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-schools_en  

• Kaikki asiakirjat löytyvät Euroopan komission www-palvelusta osoitteesta: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en  

• Kirjaudu komission hakulomakeohjeisiin (eng.) EU Login -tunnuksillasi 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/How+to+complete+the+application+form  

• Hakulomakkeen lähetys https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-+Submission+phase  

• OID-järjestelmä https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home  

• Hakulomake https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=SE 

• Englannin kielinen akkreditointiesite https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/27d633cf-f9a9-11ea-b44f-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF/source-157130956  

Huomaathan, että hakemuksen tulee täyttää muodolliset kriteerit, jotta se etenisi seuraavaan vaiheeseen. Lähetämme avustussopimukset 

allekirjoitettavaksenne myöhemmin keväällä.  

Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi Erasmus+ -ohjelmaoppaan kanssa. Hakuopas ja ehdotuspyyntö löytyvät  

• Euroopan komission verkkosivulta: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide  

Kysy meiltä  

• Sirkka Säikkälä, puh. 0295 338 583, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi 

• Liisi Airas, puh. 0295 331 565, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi 
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