
Webinaari lyhytkestoisen 
liikkuvuushankkeen hakijalle 

(KA122-SCH) 

Yleissivistävä koulutus

8.9.2021



Osallistumisohjeita

Jos haluat pyytää puheenvuoroa, kirjoita nimesi chattiin. Näin 
voimme helpommin seurata puheenvuorojen järjestystä.

Tallennamme tilaisuuden. Tallenne tulee tapahtuman 
verkkosivuille.



Seuraavan 2 tunnin aikana kuulet
Ohjelmaoppaan ohjeet ja säännöt 
• lyhyesti pähkinänkuoressa
• liikkuvuuden monet muodot
• uudet ohjaavat asiakirjat
• arviointikriteerit

Muutama kirjoittamisvinkki
Hakulomake
• uusi hakulomakealusta ja hakulomakkeen 

toiminallisuudet



Mikä on Erasmus+ -
ohjelma

• Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, 
nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 
2021-2027

• Opetushallitus on Suomen kansallinen 
toimisto

• Lisätietoa 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mika-
erasmus-ohjelma

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mika-erasmus-ohjelma


Erasmus+ KA1 liikkuvuus yleissivistävässä koulutuksessa
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Kuka voi hakea? 
Hakija voi olla organisaatio: 
• päiväkodit ja esikoulut
• peruskoulut
• lukiot
• tehostetun ja erityisen tuen oppimis- ja ohjauskeskukset
• taiteen perusopetuksen oppilaitokset
• kunnat yms: opetuksen- ja koulutuksen järjestäjät
• muut kansalliset ja alueelliset koulutusalan organisaatiot, kuten 

aluehallintovirastot, ELY-keskukset



Liikkuvuustoiminnon tavoitteet
Opetuksen ja oppimisen eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistaminen

• osallisuus, jaettu eurooppalainen perintö ja monimuotoisuus, ammatilliset verkostot

Yleissivistävän koulutuksen opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen

• ammatillisen kehityksen tukeminen, digitaalisuus, kielten oppiminen, hyvät käytännöt

Osallistuminen eurooppalaisen koulutusalueen luontiin

• korkealaatuinen kv-yhteistyö, liikkuvuusmahdollisuudet oppilaalle, osaamisen 
tunnustaminen

• Euroopan komissio kehittää koulujärjestelmiä yhdessä EU-maiden kanssa. Kukin maa 
on itse vastuussa oppilaitostensa ja koulutusjärjestelmiensä organisoinnista ja 
opetuksen sisällöstä, yhteistoiminnasta on hyötyä koko EU:lle yhteisten ongelmien 
ratkaisemisessa 
• https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fi

Yksilö Organisaatio
Usea 

organisaatio
Alue Maa EU

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fi


Lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen 
ylimääräinen 
hakuaika päättyy 5.10.2021 klo 12 (CET)



Lyhytkestoinen hanke pähkinänkuoressa 
(KA122-SCH)

• Hankehakemuksessa vain Suomi – hakemuksen 
saa täyttää kielillä suomi, ruotsi, englanti

• Hakuaika päättyy 5.10.2021 klo 13 Suomen aikaa

• Hanke voi alkaa 1.1.-31.5.2022

• Kesto 6 – 18  kk

• max. 30 osallistujaa

• max. 3 hanketta/5 vuoden kuluessa
• lasketaan vain uusi ohjelmakausi 

• Opetushallituksen verkkosivu

https://bit.ly/KA122-SCH

• Sopii erityisesti kansainvälisyyttä aloittaville tai 
avustusta muutamille liikkuvuuksille hakevalle.

• Avustusta on haettavissa noin 800.000€

• Akkreditoitu organisaatio ei voi hakea 
lyhytkestoista hanketta
• Saavat jo tätä vastaavan avustuksen 

• Konsortiona ei voi hakea lyhytkestoista hanketta
• Konsortio saa avustusta vain akkreditoutumalla

• Henkilökunnalle sopivia kursseja löytyy 
esim.School Education Gateway
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_aca
demy/catalogue.cfm

HAKU Huomioi

https://bit.ly/KA122-SCH?fbclid=IwAR05-rR5ls5U9rUdkCOtMOcfiblrjZwYVUm7WExCG4q0acAXFTHqIWmwR14
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm


Lyhytkestoinen hanke pähkinänkuoressa 
(KA122-SCH)

• Päätökset tammikuussa

• Hankesopimuksen allekirjoitus 
alkuvuodesta

• Hankekoulutus verkossa/Helsingissä 
keväällä

+ muu ohjaus ja neuvonta hankkeen 
aikana 

• Hankehallinto tehdään komission 
raportointialustalla

• Koordinaattori hallinnoi, osallistujien 
raportointi, hankeseuranta, loppuraportti 

• Avustus määräytyy yksikkökulujen mukaan
• Matkatuki km-määrän mukaan
• Yksilötuki liikkuvuuspäivien mukaan
• Kurssimaksutuki kurssipäivien mukaan
• Organisaatiotuki monta erilaista
• Osallisuustuki 100% todellisista kuluista
• Valmistelevat vierailut yksikkökulu

• Todelliset kulut voivat olla kalliimmat tai halvemmat
kuin yksikkökulu

• Lopullinen tuki määräytyy toteutuneiden
yksikkökulujen mukaan

PÄÄTÖS JA HANKETOIMINTA AVUSTUS



Lyhytkestoinen hanke pähkinänkuoressa 
(KA122-SCH)

Euromääräinen tuki määräytyy hakemuksessa 
laskettavilla yksikkökuluilla kohdentuen 
liikkuvuuksien matka-, oleskelu- ja 
organisointikuluihin seuraavasti:

• matkoihin yleensä 275-530 €

• elinkustannuksiin 24-160 €/pv

• valmisteleva vierailu 575€/liikkuvuus

• kurssimaksuun 80 €/pv, max. 10 pv

• tuki organisaatiolle yl. 100-500 €/liikkuvuus

• Vihreään matkustamiseen ja 
osallisuusliikkuvuuksiin voi saada 
korkeampaa tukea.

• Yksikkökulut näet ohjelmaoppaasta ja 
hakulomakkeesta  
• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-
programme-guide-2021_fi

• https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/index/

TUEN MÄÄRÄ TUEN MÄÄRÄ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_fi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Osallisuus ja vihreys

Voit hakea 

• osallisuustukea 
100€/liikkuvuus

• matkakulut, joita ei voida tukea 
tavanomaisesta 
matkustusyksikkökulusta 80 %

Voit hakea vihreään 
matkustamiseen 

• Korkeampaa matkustus 
yksikkökulua

• Lisää matkapäiviä, 
• + 4 lisää eli 

yhteensä 4+2 (tavallinen)=6



KA122-SCH hakemus

1) Tavoitteet

2) Aktiviteetit

3) Laatustandardit

4) Seuranta

5) Tiivistelmä



Arviointikriteerit Maksimi on 100 pistettä

• alle 60 p  hakemukset 
hylätään 

Alin hyväksytty 
pistemäärä määräytyy  
budjetin riittävyyden 
mukaan

Jos jostain 
myöntämisperusteesta 
alle 50% pistemäärästä

• hylkäys 



Komission arviointiohje arvioijalle englannin 
kielellä

• 2021 Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment 

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/IV.1a%20-
%20E%2BGuide%20for%20experts%20on%20quality%20assess
ment_v2_28.5_0.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/IV.1a%20-%20E%2BGuide%20for%20experts%20on%20quality%20assessment_v2_28.5_0.pdf


EU:n komissiolla on useita uusia 
ohjaavia asiakirjoja



Erasmus+ -ohjelmaopas 

Tärkein asiakirja
• https://ec.europa.eu/programmes/er

asmus-plus/resources/programme-
guide_fi

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fi


Erasmus Quality Standards - mobility 
projects - VET, adults, schools

Tutustu laatuoppaaseen 
huolella ennen hakemuksen 
kirjoittamista 

• https://ec.europa.eu/progra
mmes/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


Implementation guidelines - Erasmus+ and 
European Solidarity Corps Inclusion and 
Diversity Strategy

Osallisuus- ja 
moninaisuusstrategia
• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-
european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en

• Strategian tavoitteena on auttaa luomaan kaikille 
tasapuoliset mahdollisuudet osallistua.
• poistetaan esteitä 

• Nämä esteet voivat haitata muita vähemmän 
mahdollisuuksia henkilöiden osallistumista erillisinä 
tekijöinä ja useampien tekijöiden yhdistelmänä.

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


Kestävän ja vastuullisen kansainvälisen 
yhteistyön tukemista
Vuosien 2021-2027 Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan erityisesti 

• osallisuutta, 

• digitaalisuutta, 
• https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fi

• vihreyttä sekä 
• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi

• yhteiskunnallista osallistumista. 

Osa valintakriteerejä

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi


Quality standards for courses under Key 
Action 1 (learning mobility of individuals)

Laatuvaatimukset kursseille

• Avuksi kurssin valintaan 

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

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


Muutama vinkki kirjoittamiseen



Esiintyviä kirjoitustyyliongelmia
• Sama asia on copy-paste -

toiminnolla liitetty useaan kohtaan 
hakemuksessa ja lisätty väliin yksi 
lause. 
• Vaikea lukea 
• Vältä liimaa-leikkaa tekstiä

• Epämääräisyys – konditionaalin 
käyttö  
• Vaikka kyseessä on hakemus, ja 

toteumaa ei voida tässä vaiheessa 
varmuudella tietää, niin siitä 
huolimatta käytä aktiivista kieltä 

• vrt. rakennuspiirustus, jos se olisi 
epämäärinen niin, millainen talo siitä 
muodostuisi? 

• Vain koulutyöllä tehdyt perustelut 
saavat pisteitä
• Epämääräinen matkailumieli ei ole 

peruste
• Pitää osoittaa miten tiedot siirtyvät 

OPSin toteuttamiseen, 
lukuvuosisuunnitelmiin ja oppilaille 

• Pelkästään yleiskäsitteitä 
viljelemällä ei pisteitä saa 
• esim. eurooppalainen ulottuvuus –

käsite ei riitä.
• Sen sijaan kerro, mitä tarkoittaa 

koululla, oppilaille, opettajille, 
pedagogiikkaan, hallintoon niin sisältö 
saa silloin merkityksen 



Kirjoitustyylin tasapaino 

• Joskus hakemuksissa alkuosa on kirjoitettu todella kattavasti 
mutta hakulomakkeen loppua kohden vastaukset ovat 
lyhentyneet, tai ne eivät ole olleet yhtenäiset alkuosan 
vastauksien kanssa

Hakemuksesta tulee tunne, ettei 
hanketta ole loppuun saakka 
suunniteltu. 



Kirjoittamisessa huomioi 
• Kokemuksen pitää näkyä hakemuksessa 

• Jos hakija on kokenut ja hakemuksen taso ei vastaa 
kokemusta tulee vaikutelma, että hakija ei ole vaivautunut 
tekemään asiallista hakemusta, kun tietotaitoa olisi 

• Jos haetaan konsortiota niin silloin pitää näkyä sen 
toimintaedellytykset 

• Jalkauttaminen konreettisesti omassa koulussa/päiväkodissa
sekä laajemmin kuten esim. kunnassa, alueella tai 
valtakunnallisesti

Vaikutuksien tulisi olla 
merkittävät erityisesti laajassa 
hankkeessa.



Muutama nosto edelliseltä hakukierrokselta

• Liitteet
• liitteiden on oltava relevantteja

• Aktiviteettien aikataulutus ja realistisuus tärkeää 
• linkitys tavoitteisiin oltava

• Liikkuvuusmääriä ei ole aina perusteltu

• Hyvä kun aktiviteetit ja niiden määrät selitetty auki



Muutama vinkki suunnitteluun





1. Määrittele hankkeen tavoitteet

• Mieti, millaisia muutoksia haluatte saada aikaan 
• Toiminnan ja tavoitteiden tulee olla suunniteltuja ja yhdessä 

sovittuja. Tavoitteet ja niiden tuottamat hyödyt tulee määritellä 
selkeästi, jotta hankkeen osapuolilla on käsitys siitä, mistä 
hankkeessa on kyse

• Tavoitteiden ääneen lausuminen ja dokumentoiminen on tärkeää, 
vaikka tavoitteet eivät olisi kaikille toimijoille samanlaisia

• Tavoitteet voivat myös kehittyä toiminnan edetessä.
• Hankkeen tavoitteen muotoilussa voit hyödyntää Erasmus+  -

vaikuttavuustyökalua.
• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu


2. Valitse ja sitouta kumppanit 
- liikkuvuushankkeissa tämä on joustavaa

• Motivoituneiden yhteistyökumppaneiden löytäminen on tärkeää
• KA122-SCH –hankkeissa hakuvaiheessa ei vastaanottavien koulujen yms. tiedot ole 

pakollisia. Jos ne ovat tiedossa niin ne toki kannattaa merkitä hakemukseen. 

• Vertaisoppimisen vuoksi hankkeessa on hyvä olla erityyppisiä toimijoita

• Suunnitelkaa yhdessä kullekin osapuolelle omat tehtävänsä hankkeessa

• Kaikki sitoutuvat heti alussa toimimaan yhdessä hyväksyttyjen 
pelisääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti

• Hankkeeseen kuuluvien organisaatioiden tulee sopia hankkeen toiminnan 
luonteeseen

• Luo ja säilytä luottamuksellinen ilmapiiri ja kuule jäseniä. Järjestä 
säännöllisesti tilaisuuksia hankkeen jäsenten kohtaamiselle ja 
kokemusten vaihdolle .



3. Varmista hankkeen resurssit, 
aikataulutus ja työkalut
• Erasmus+ -rahoitus kattaa suurimman osan hankkeenne kuluista, 

mutta hankeyhteistyö vaatii jonkin verran myös organisaatioiden 
omia henkilöresursseja ja usein muitakin resursseja. Mitä on 
omasta takaa, mitä tarvitaan lisää, mistä saadaan mahdollista 
lisätukea?

• Laatikaa hankkeelle selkeä aikataulu ja miettikää, millaisia työkaluja 
käytätte hanketyössä. Hankkeen keskeisiä työkaluja ovat muun 
muassa sähköpostilistat, sosiaalinen media, työskentelyalustat ja 
etäneuvotteluvälineet

• Tekniikoiden kehittyminen on tehnyt etätapaamisista entistä 
tärkeämpiä yhteydenpidon muotoja.



4. Sitouta johto ja linkitä strategiaan

• Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden johdon 
perehdyttäminen ja sitouttaminen hankkeen toimintaan on 
useimmiten edellytys toiminnan onnistumiselle. Jos johto ei 
ole suoraan tekemisissä hankkeenne kanssa, pidä se ainakin 
tietoisena hankkeen etenemisestä

• Johdon sitouttamista helpottaa, kun hankkeen tavoitteet on 
linkitetty organisaationne strategioihin tai toimintaa ohjaaviin 
tavoitteisiin.



5. Arvioi ja uudista toimintaa

• Tarkastelkaa pitkäkestoisessa hankkeessa tavoitteita riittävän 
usein, jotta varmistatte kehitystyön oikean suunnan

• Tarkastelkaa ja arvioikaa toimintaanne säännöllisesti yhdessä 
toiminnan etenemisen ja laadun sekä toimivan yhteistyön 
varmistamiseksi. Hankkeen aikana voi tulla tarve tehdä 
muutoksia hankkeen toimintaan. Tämä on täysin normaalia.



6. Huolehdi suunnitelmallisesta ja 
jatkuvasta viestinnästä

• Hankkeeseen kuuluu oleellisena osana sen toiminnasta ja 
tuloksista viestiminen. Pohtikaa, mistä muiden olisi hyödyllistä 
tai kiinnostavaa kuulla?

• Tee suunnitelma sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Mieti, 
millaisilla kanavilla tavoitat kohderyhmäsi parhaiten

• Jaa osaamista avoimesti. Parhaimmillaan hanketyö toimii 
vertaisoppimisen lähteenä



7. Hyödynnä oppeja arjessa ja turvaa 
jatkuvuus

• Mieti, miten hyödynnätte oppeja arjessa hankkeen jälkeen

• Dokumentoikaa hankkeen tulokset selkeästi, jotta ne ovat 
helposti myös muiden hyödynnettävissä

• Parhaimmillaan yhteistyö kumppaneiden kanssa jatkuu myös 
hankkeen jälkeen



Hakulomakkeen täyttöohjeita



Hakulomakkeen täyttöohjeita (komissio)

• Kirjaudu hakulomakkeelle EU Login -tunnuksillasi 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id
=SE

• Kirjaudu komission hakulomakeohjeisiin (eng.) EU Login –
tunnuksillasi 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?p
ageId=461177322

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=SE
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=461177322


Hakulomakkeen täyttöohjeita 
(Opetushallitus)
Ohjeita Opetushallituksen sivulla Linkki

Lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen ohje.pdf https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Syk
syn%20hakuohjeKA122-SCH.pdf

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

OID-ohje.pdf https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid-
ohje_07012020_ylsiv-002.pdf

OID-koodin muutosohje.pdf https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid_
muutosohje_06102020.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid-ohje_07012020_ylsiv-002.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid_muutosohje_06102020.pdf


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

• Janne Airaksinen, janne.airaksinen(@)oph.fi, puh. 0295 331 859

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

Tutustu palveluihimme vuonna 2021 mm. hakuinfowebinaarit https://bit.ly/Erasmuspalvelut

Opetushallituksen lyhytkestoisten hankkeiden verkkosivu: 

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

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

Tykkää meistä Facebookissa: @kansainvalisyyttakouluille 

Facebookissa myös ryhmä Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä 

Olemme Twitterissä @EDUFI_GeneralEd 

https://bit.ly/Erasmuspalvelut
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-sch
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava


Kiitos ajastasi!


