
Erasmus+ 
ohjelmakausi 2021-2027

AIKUISKOULUTUS 

Hakuinfo 15.4.2021 KA1, KA2 klo 13.00 – 14.30



Ohjelmassa tänään iltapäivällä
• Klo 13.00 – 13.50

• Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja EPALE –tiimit esittäytyvät

• Erasmus+ aikuiskoulutukselle uudella ohjelmakaudella:

Uuden ohjelmakauden painopisteet
Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet (KA122-ADU)
Kumppanuushankkeet (KA220-ADU) ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet 
(KA210-ADU)

• Klo 13.50 – 14.00 tauko

• Klo 14.00 – 14.30

EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi hankkeesi tukena
TCA
Aikuiskoulutuksen alueelliset tiedottajat esittäytyvät
Q&A
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Uudessa 
Erasmus+ 
-ohjelmassa 
painottuvat 
osallisuus, 
vihreys ja 
digitaalisuus.
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Uusi ohjelmakausi – Evolution, not revolution
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Liikkuvuushankkeiden akkreditointi: yksittäisistä 
liikkuvuushankkeista strategiseksi toiminnaksi, myös konsortiot 

Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet ei-akkreditoiduille, 
asiantuntijavierailut, valmistelevat vierailut, oppijaliikkuvuus

Virtuaalisuus vahvemmin mukana sekä liikkuvuus- että
kumppanuushankkeiden toiminnoissa

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (ensikertalaiset ja 
ruohonjuuritason organisaatiot)



Kuka voi hakea Erasmus+ aikuiskoulutushankkeita?

• 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!
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Lyhytkestoiset hankkeet 

KA122- ADU
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KA1: Rakenne uudella ohjelmakaudella
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2. Short-term projects

1. Erasmus accreditation

Individual organisations

Mobility consortium 
coordinators

Mahdollisuudet

organisaatioille

3. Join without an application

Join a mobility consortium

Become a host



Lyhytkestoinen hanke (KA122-ADU)

• Hankkeita haetaan Suomen kansallisesta toimistosta

• Suomesta ohjelmamaihin suuntautuvaa 
liikkuvuutta: henkilöstö ja oppijat

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

• Tutustu huolella Erasmus+ -laatuvaatimuksiin 

• Akkreditoitu organisaatio ei voi hakea lyhytkestoista 
hanketta

• Konsortio ei voi hakea lyhytkestoista hanketta

• Hakuaika päättyy 11.5.2021 klo 13 Suomen 
aikaa

• Hanke voi alkaa 1.9.-31.12.2021

• Kesto 6 – 18  kk

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

• Max. 30 osallistujaa/hanke

• Avustusta on haettavissa yhteensä noin 
700 000 €. 

15/04/2021 Opetushallitus 8



Lyhytkestoiset hankkeet – mitä tuetaan?

HENKILÖKUNTA OPPIJAT

Liikkuvuusmuodot - Job shadowing -jakso (2–60 pv)
- Opettaminen ulkomailla (2–365 pv)
- Kurssille osallistuminen (2–30 pv)

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

Huom! Oppijaliikkuvuus on tarkoitettu 
oppijoille, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia
(students with fewer opportunities, lower
skilled adult learners).

Osallistujat - Opettajat
- Koulun johto
- Muu henkilöstö

- Organisaatiossa aktiivisesti toiminnassa 
mukana/kirjoilla olevat oppijat

Muu toiminta - Kutsutut asiantuntijat (2–60 pv)
- Opettajaopiskelijaharjoittelijoiden 
vastaanottaminen (10-365 pv)
- Valmistelevat vierailut henkilöstö- ja  
oppijaliikkuvuudessa
- Kielivalmennus

- Kielivalmennus
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Aikuiset oppijat, 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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Lyhytkestoiset hankkeet - tuettavat kululuokat
- Matkakulut km-määrän mukaan (staff-learners, country groups)

- Elinkustannukset (staff-learners, country groups)

- Organisaatiotuki – erilaisia (staff, learners, group…)

- Valmistelevat vierailut - yksikkökulu

- Kurssimaksut – päivien mukaan, max 10 pv

- Vihreä matkustaminen

- Inkluusiotuki/osallisuustuki 100 % todellisista kuluista

- Kielivalmennustuki

- Poikkeukselliset kulut

- Tarkat kululuokat ja €uromäärät hakulomakkeella ja Programme Guidessa! Todelliset 
kulut voivat olla kalliimmat tai halvemmat kuin yksikkökulu

- Lopullinen tuki määräytyy toteutuneiden yksikkökulujen mukaan 11



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

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

• Hakulomake:

Kirjaudu lomakkeelle EU Login -tunnuksillasi

Valitse Opportunities: Adult Education
Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti

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

• OID-koodi vaaditaan (ent. PIC) https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

• Käytä hakemuksen valmistelussa apuna ohjelmaopasta (Programme Guide)
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fi.pdf

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

mobility-projects-vet-adults-schools_en

15/04/2021 Opetushallitus 12
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Erasmus Quality 
Standards for 
mobility projects 
- VET, adults, 
schools

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

• 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

4/15/2021 Opetushallitus 13
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Hakemuksen arviointikriteerit

• Ulkopuoliset arvioitsijat 2/hanke

• Maksimipistemäärä 100 p, alle 60 p hakemukset 
hylätään

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

• Alin hyväksytty pistemäärä määräytyy vuosittain 
budjetin riittävyyden mukaan

15/04/2021 Opetushallitus 14

Relevance (30 p)

Quality of Project Design – hankkeen 
toimintojen laatu  (40 p)

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



Näin suunnittelet ja toteutat Erasmus+ -hankkeen



Kun kirjoitat hanketta: 

• Miksi? Mihin tarpeeseen?

• 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
16



Lyhytkestoisen hankkeen hakuprosessin 
aikataulu 2021

• Hakuaika päättyy 11.5.2021 klo 13.00 (syksyllä 
5.10.2021)

• Hakijoille lähetetään hakemuksen 
vastaanottovahvistus noin viikon sisällä 

• Päätökset kevään hakijoille pyritään saamaan 
heinäkuun alussa 2021

• Kevään haussa rahoituksen saaneille hankkeille oma 
koulutuksensa syksyllä 2021 verkossa/Helsingissä ?)

• KA122-ADU hakuinfo 16.4.2021 klo 

• Hanke voi alkaa 1.9. –31.12.2021 välillä ja sen kesto voi 
olla  6–18  kk

17



YHTEISTYÖHANKKEET 
(Partnerships for Cooperation)

KA220 – ADU: 
Kumppanuushankkeet (Cooperation Partnerships)
KA 210 – ADU: 
Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale
Partnerships)
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KA2 – rakenne 
uudella 
ohjelma-
kaudella

Kumppanuushankkeet 
(KA220-ADU)

- Innovaatioita

- Kansainvälisyyden 
kehittämistä

- Uusia menetelmiä

- Hankkeen budjetti       
100 000€–400 000€

- Kesto 12–36kk

- Hakuaika päättyy 
20.5.2021 klo 12 (CET)

Pienimuotoiset 
kumppanuushankkeet 
(KA210-ADU)

- Uusille osallistujille

- Pienille organisaatioille

- Kevennetty hallinto

- Kertakorvaus 60 000€ tai 
30 000€

- Kesto 6–24kk

- Hakuaika I päättyy 
20.5.2021 klo 12 (CET)

- Hakuaika II päättyy 
3.11.2021 klo 12 (CET)



Kumppanuushankkeet 
(Cooperation Partnerships) KA220-ADU

• Kesto 12–36kk

• Minimi 3 osallistujaa 3 eri ohjelmamaasta

• Maksimia ei ole, tuki max. 10 organisaatiolle

• Hakuaika päättyy 20.5.2021 klo 12 (CET)

• Budjetti 100 000–400 000€ (määräytyy 
hakijan suunnittelemien toimenpiteiden 
pohjalta)

• Myös virtuaaliset toiminnot mukana

• Valittava vähintään yksi horisontaalinen 
painopiste ja/tai yksi painopiste sektorilta, jota 
hakemus koskee 

• Pieni lisätuki vihreämmille matkustuskeinoille

• Mahdollisuus kehittää esim. opetusmateriaaleja 
tai -menetelmiä

• Partnerikokouksia, levitystilaisuuksia, opetus- ja 
koulutusjaksoja
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Kumppanuushankkeen tuotteet

• Hankkeessa kehitettäviin konkreettisiin 
tuotteisiin voi hakea palkkarahaa

• Esimerkkejä: opintokokonaisuus, arviointityökalu 
tai -materiaali, digitaaliset opetusmateriaalit, 
tutkimus, sovellukset/pelit, politiikkasuositukset, 
sertifiointijärjestelmä, e-oppimisen alusta, 
kyselytutkimuksen toteuttaminen

• Mitä tuotteet eivät ole? Esimerkkejä: verkkosivu, 
mainoslehtinen, tarvekartoitus, blogi, wiki, 
uutiskirje, verkkoyhteistyö, projektin sisäiset 
ohjeistukset tai kyselyt
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Multiplier events

• Tapahtumiin/seminaareihin voi hakea tukea, jos 
kehitetään tuotteita 

• Mieti millaiset tilaisuudet parhaiten tavoittavat 
kohderyhmäsi (pienempiä kansallisia 
tilaisuuksia vs. yksi iso kansainvälinen 
seminaari)

• Mieti realistinen osallistujien määrä (tuki 
myönnetään vain partneriorganisaation 
ulkopuolisten osallistujien perusteella)

• Tilaisuuksiin voi osallistua myös virtuaalisesti 
(tuki 15€/osallistuja)

• Kuvaa hakulomakkeessa tapahtuman sisältöä, 
kohderyhmiä/osallistujia jne. riittävän kattavasti
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Learning, teaching, training activities (LTT)
Opettajien ja/tai opiskelijoiden hanketyötä tukevat liikkuvuusjaksot 

• Liikkuvuus ei voi olla hankkeen pääasiallinen 
tarkoitus, vaan sen tulee tukea hankkeen 
tavoitteiden saavuttamista. Tarve LTT-jaksoille 
perustellaan hakulomakkeessa.

• LTT-jaksot eivät ole hankekokouksia

• Osallistujilla on kaksi eri roolia:

- Participants = opettajat, opiskelijat

- Accompanying persons = opettajat, joiden 
roolina on ohjaus LTT-jakson aikana tai 
erityistä tukea tarvitsevien osallistujien 
tukihenkilöt
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Arviointi

Vähintään 60 pistettä edellytys 
rahoituksen saamiselle. Lisäksi 
on saatava kunkin vieressä 
mainitun kohdan 
enimmäispisteistä vähintään 
puolet

Hakemuksen täytyy kohdistua 
vähintään yhteen laaja-alaiseen 
ja/tai yhteen erityiseen 
ohjelman painopisteeseen. 
(Lisätietoa ohjelmaoppaasta)

24

Hankkeen relevanssi (enintään 30 pistettä)

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu 
(enintään 20 pistettä) 

Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 
20 pistettä)

Vaikuttavuus (enintään 30 pistettä) 



Pienimuotoinen kumppanuushanke 
(Small-scale partnerships) KA210-ADU

• Tarkoitettu pienille organisaatioille ja uusille 
tai kokemattomammille toimijoille

• Kertakorvaus 30 000€ tai 60 000€

• Kesto 6–24kk

• Hakuaika I päättyy 20.5. klo 12 (CET) 

• Hanke alkaa 1.11.22–28.2.22

• Hakuaika II päättyy 3.11.2021  klo 12 (CET)

• Hanke alkaa 1.3. –31.5. 2022

• Minimissään 2 osallistujaa kahdesta eri 
ohjelmamaasta – tarvitset vain yhden 
partnerin!

• Valitse vähintään yksi laaja-alainen tai 
sektorikohtainen painopiste!! (Voit valita useita, 
mutta käytä harkintaa!)

• Mahdollisuus aloittaa kansainvälistä toimintaa 
ja vaikka käynnistää suurempi hanke 
tulevaisuudessa

• Matalalla kynnyksellä mukaan!
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Small-scale -hankkeen neljä vaihetta
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Suunnittelu

• Tarve, 
tavoitteet, 
toiminta ja 
aikataulu

Valmistelu

• Työohjelma, 
toiminnot, 
käytännön 
järjestelyt, 
työnjako, 
kohderyhmät

Toteuttaminen

• Varsinainen 
hankeaika

Jatkotoimet 

• Vaikutusten 
arvioiminen, 
hankkeen 
tulosten 
hyödyntäminen 
ja levittäminen



Pienimuotoisen kumppanuushankkeen arviointi

Vähimmäispistemäärä
rahoituksen saamiseksi on 60p.

Lisäksi jokaisesta kategoriasta
on saatava vähintään puolet
enimmäispistemäärästä.
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Relevanssi max. 30p.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu 

max. 30p.

Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyiden laatu 

max. 20p

Vaikuttavuus max. 20p



Eramus+ -ohjelman laaja-alaiset painopisteet 1/2  
Tarkemmin ohjelmaoppaassa s. 173 ->

• Osallisuus ja moninaisuus

• Sosiaalisen osallisuuden edistäminen

• Sellaisten henkilöiden osallisuuden lisääminen, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia

• Ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjuminen

• Kestävän kehityksen osaamisen lisääminen

• Vihreää ajattelua kehittävät osaamismallit/strategiat/opetussuunnitelmat
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Erasmus+ -ohjelman laaja-alaiset painopisteet 2/2
Tarkemmin ohjelmaoppaassa s. 173 ->

• Digitaalisuus

• Vastaaminen digitaaliseen muutokseen kehittämällä digitaalisia valmiuksia, 
häiriönsietokykyä ja kapasiteettia

• Digipedagogiikan ja digitaalisten työkalujen käyttöön liittyvän 
asiantuntemuksen kehittäminen

• Yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja osallistuminen

• Tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja eettisiä periaatteita elinikäisessä 
oppimisessa

• Edistetään sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, kriittisen ajattelun ja 
medialukutaidon kehittämistä
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Erasmus+ -ohjelman sektorikohtaiset 
painopisteet aikuiskoulutukselle (Ohjelmaopas s. 179)

• Laadukkaiden aikuisoppimismahdollisuuksien saatavuuden parantaminen

• Taitojen parantaminen, saavutettavuuden parantaminen ja aikuiskoulutuksen 
käytön lisääminen

• Kouluttajien ja muun aikuiskoulutuksen henkilöstön osaamisen parantaminen

• Aikuiskoulutuksen laadunvarmistuksen parantaminen

• Tulevaisuuteen suuntaavien oppimiskeskusten kehittäminen

• Erasmus+ -ohjelman tekeminen tunnetuksi kaikkien kansalaisten ja sukupolvien 
keskuudessa
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Yleistä 
kumppanuushanketoiminnosta (KA2)
• Muista, että Erasmus+ ohjelma liittyy aina 

oppimiseen/koulutukseen
• Aikuiskoulutuksessa hankkeen ns. loppuhyötyjä on 

aikuinen oppija
• Virtuaaliset toiminnot tai niiden yhdistäminen fyysisiin 

toimintoihin on mahdollista
• Suomi on arvostettu partnerimaa!
• Muista hyödyntää EPALEa kaikissa hankkeen vaiheissa!



Akkreditoinnin hakuaikataulu 2021
• Seuraava akkreditoinnin hakuaika päättyy 

19.10.2021 klo 13 Suomen aikaa.

• Hakulomake ei ole vielä ilmestynyt

• Akkreditointiin on ohjelmakauden 2021 –
2027 aikana yksi hakuaika vuodessa. 

• Kukin organisaatio voi lähettää haussa vain 
yhden hakemuksen.

• Jos organisaatiosi toimii useilla eri 
koulutussektoreilla ja haluat hakea 
akkreditointia usealle sektorille, laadi ja 
lähetä hakemus jokaiselle koulutussektorille 
erikseen.

• Huomioimme arvioinnissa vain määräaikaan 
mennessä saapuneet lomakkeet. 
Suosittelemme hakemuksen lähettämistä 
hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. 
Hakulomake on englanninkielinen, mutta sen 
voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

• OPH:n aikuiskoulutusorganisaatioiden 
akkreditoinnin verkkosivusto: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-
erasmus-aikuiskoulutukselle
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Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE
Aikuiskoulutuksen 

eurooppalainen foorumi

15.4.2021



Mikä ihmeen EPALE

• EPALE = Electronic Platform for Adult Learning in Europe

• Avoin ja maksuton verkkoyhteisö aikuiskoulutuksen ammattilaisille

• EPALE rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta ja sillä pyritään lisäämään ja 
parantamaan kaikkien aikuisten oppimismahdollisuuksia

• EPALEssa on 30 kieliversiota kaikilla EU:n virallisilla kielillä. EPALE 
kattaa 36 Euroopan maata, yhteisöön kuuluu yli 90 000 jäsentä.

• Foorumin avulla voi verkostoitua kansalliseen ja kansainväliseen 
aikuiskoulutuskenttään, keskustella eri aiheista ja ideoista avoimissa 
toimijayhteisöissä sekä verkkokeskusteluissa ja 
virtuaalitapahtumissa

Electronic Platform for Adult Learning in Europe



Miten EPALE toimii? 

• EPALEssa julkaistaan päivittäin uutisia, artikkeleita, 
tapahtumia ja materiaaleja aikuisten oppimisesta

• Rekisteröityneenä käyttäjänä voit luoda ammatillisia 
yhteyksiä kotimaahan ja Eurooppaan, keskustella eri 
aiheista ja ideoista avoimissa käytäntöyhteisöissä, 
luoda omia yksityisiä keskusteluryhmiä sekä osallistua 
ohjattuihin kansainvälisiin verkkokeskusteluihin

• Rekisteröityminen on maksutonta ja nopeaa! ☺





EPALE hanketoimijalle
• Kumppaninhakuportaali

• Miten viestiä hankkeesta:

- blogit

- tapahtumakalenteri

- materiaalipankki



Tulevat koulutukset ja tilaisuudet

• EPALEn kumppaninhakuportaalin käyttökoulutus 
28.4.2021 klo 13-14 
https://link.webropol.com/s/kumppaninhakuportaalikoulutus

• EPALEn sisältökoulutus 
4.5.2021 klo 15-16
https://link.webropol.com/s/EPALEkouluttaa

Jos haluat osallistua tuleviin koulutuksiin,
sinun pitää olla rekisteröitynyt EPALEen!

• Tietoa EPALEsta ja sen toiminnoista 
16.4.2021 (KA1-hanketoimijoille suunnattu)

https://link.webropol.com/s/kumppaninhakuportaalikoulutus
https://link.webropol.com/s/EPALEkouluttaa


Soundcloud: Aikuisten matkassa

Twitter: @EPALE_FI

Facebook: Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

Instagram: @epale_fi

LinkedIn: EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

Katso myös EPALE-räppi Youtubesta!

Kannattaa rekisteröityä! ☺

EPALE somessa

Electronic Platform for Adult Learning in Europe

https://soundcloud.com/user-507654887/epalen-aikuisten-matkassa-podcast-jakso-1
https://twitter.com/EPALE_FI
https://www.facebook.com/EPALESuomi/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCCysHjSkR26z0kF_B_pRZCsEwZV_-vMtH1-qzQVGnPAi-c8zBGiJHc0W8uLOxcB1coqYXAFQ1VkOdF
https://www.instagram.com/epale_fi/?hl=fi
https://www.linkedin.com/company/71858553/admin/
https://www.youtube.com/watch?v=yTA5jkWxdWg&t=1s


Kiitos!

• Linda Juntunen

+358 29 533 1638 

linda.juntunen@oph.fi, epale@oph.fi

• Vivianne Ruohola

+358 29 533 1927

vivianne.ruohola@oph.fi, epale@oph.fi

Electronic Platform for Adult Learning in Europe

mailto:linda.juntunen@oph.fi
mailto:epale@oph.fi
mailto:Vivianne.ruohola@oph.fi
mailto:epale@oph.fi


TCA – Transnational
Cooperation Activities

• Rahoitettuja mahdollisuuksia osallistua temaattisiin
seminaareihin tai kontaktiseminaareihin Euroopassa.

• OPH:lla jaossa aikuiskouluttajille 
2 paikkaa noin 10 x vuodessa

• Majoitus ja ateriat maksetaan täysin

• Matka-apuraha OPH:sta

• Työaikaa ei korvata

• Hakuohjeet ja tiedotus verkkosivuilla 
sekä kv.aikuiskoulutus (entinen Aili)
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ohjelman-
eurooppalaiset-seminaarit-ja-koulutukset
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ohjelman-eurooppalaiset-seminaarit-ja-koulutukset


Vielä avuksi ja tueksi

• Erasmus+ Programme Guide 2021: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en

• Erasmus+ Programme Guide 2021 suomeksi: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fi.pdf

• Erasmus+ quality standards (ADU): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_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

• Erasmus+ vaikuttavuustyökalu: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu

• Aikuiskoulutuksen kv-sähköpostilistalle liittymällä saat ajankohtaista tietoa aikuiskoulutuksen 
kansainvälistymismahdollisuuksista (entinen Aili –lista).
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.aikuiskoulutus tai ota yhteyttä erasmus.aikuiskoulutus@oph.fi
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/oletko-uusi-erasmus-toimija
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.aikuiskoulutus
mailto:erasmus.aikuiskoulutus@oph.fi


OPH:n aikuiskoulutuksen 
kansainvälistymispalvelut

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

• Virpi Keinonen (KA2, Nordplus)

• Johanna Tarvainen (KA1, akkreditointi, TCA:t) 

• Hanna Laitvirta (projektikoordinaattori, yleinen 
hanketuki)

• etunimi.sukunimi@oph.fi, erasmus.aikuiskoulutus@oph.fi

• kv.aikuiskoulutus -sähköpostilistalle liittymällä saat
ajankohtaista tietoa aikuiskoulutuksen
kansainvälistymismahdollisuuksista 
(entinen Aili –lista)
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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


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
Gradia
puh. 040 341 5147
sähköposti: aino.malin(at)gradia.fi

•

• Lappi:
Anu Uimaniemi
Revontuli-Opisto
puh. 0400 592 881
anu.uimaniemi(at)revontuliopisto.fi

• 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
tel:0403415147
tel:0400592881
mailto:marko.riikkula@kktavastia.fi
tel:0447706592


Kysymyksiä?
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Kiitos!
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