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Ohjelmassa tänään iltapäivällä

• Erasmus+ aikuiskoulutukselle ja EPALE –tiimit esittäytyvät

• Erasmus+ aikuiskoulutukselle uudella ohjelmakaudella:

• Painopisteet

• Akkreditointi

• Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet

• Kumppanuushankkeet ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet

• TCA

• EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

• Q&A
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Uudessa 
Erasmus+ 
-ohjelmassa 
painottuvat 
osallisuus, 
digitaalisuus
ja vihreys
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Osallisuus, inkluusio

kohti tasa-arvoista kansainvälisyyttä

pienillä organisaatioilla ja uusilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus 
päästä osallistumaan ohjelmaan uusien pienimuotoisten hankkeiden kautta

uusia mahdollisuuksia, esim. aikuiskoulutuksen oppijaliikkuvuus
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Uusia digitaalisia ratkaisuja

virtuaalinen oppiminen täydentämässä ulkomaanjaksoja 
(monimuoto-oppiminen, blended projects) 

Hankkeissa hyödynnetään enemmän virtuaalista yhteistyötä 
hankepartnereiden kesken

yhä laajempi digitaalinen kielivalmennus (Online Linguistic Support)
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Lisää vihreyttä

yksilöiden virtuaalinen oppiminen ja hankkeissa virtuaalinen yhteistyö 

lisätään osallistujien ja organisaatioiden ympäristötietoutta ja sitoutumista 
kestävään kehitykseen

tuetaan maata pitkin matkustamista ja tulevaisuudessa kompensaatiojärjestelyjä, 
mikäli vähäpäästöisemmät matkustuskeinot eivät ole mahdollisia
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Globaali ymmärrys ja eurooppalaiset arvot keskiössä

lisätään ymmärrystä kansainvälisistä kysymyksistä ja niiden
merkityksestä elämällemme

luodaan eurooppalaista yhteenkuuluvuutta

tuetaan aktiivista kansalaisuutta 
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Kuka voi hakea?

• 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.
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Uutta aikuiskoulutuksessa
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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)



Akkreditointi 
aikuiskoulutusorganisaatioille
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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



Akkreditointi aikuiskoulutukselle - tavoitteet

lisätä koulutuksen laatua 
parantamalla henkilökunnan 
valmiuksia toteuttaa korkealaatuista 
opetusta

vastata yhteiskunnan tarpeisiin 
parantamalla aikuiskoulutuksen 
oppijoiden avaintaitoja, kuten 
lukemista, numeerisia taitoja ja 
digitaitoja

parantaa aikuiskoulutuksen 
tarjoajien valmiuksia toteuttaa 
korkealaatuisia liikkuvuushankkeita

edistää osallisuutta: pienet 
aikuiskoulutusorganisaatiot, 
paikalliset järjestöt ja yhteisöt, uudet 
hakijat, oppijat, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia
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Akkreditointi uudella ohjelmakaudella
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Akkreditoinnilla mahdollistat organisaatiolle pääsyn säännöllisen 
liikkuvuusrahoituksen piiriin koko ohjelmakauden ajaksi.

Haku kerran vuodessa syksyisin

Vuosittainen liikkuvuuksien määrä voi vaihdella organisaation 
tarpeen mukaan

Akkreditointia voivat hakea kaikki vähintään kaksi vuotta 
aikuiskoulutuksen parissa toimineet organisaatiot, jotka 
haluavat toteuttaa monivuotista ja suunnitelmallista liikkuvuutta. 
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Laadukasta ja strategista kansainvälistä toimintaa

1. Jatkossa pääasiallinen tapa osallistua Erasmus+-ohjelmaan = ”Erasmus+ - jäsenyys/kausikortti 
ohjelmakaudelle”

2. Tavoitteena on laajentaa Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien organisaatioiden joukkoa lisäämällä 
rahoitusmahdollisuuksien joustavuutta

3. Oikeuttaa kevennettyyn rahoitushakumenettelyyn tulevilla KA1-liikkuvuuden 
rahoitushakukierroksilla koko uuden ohjelmakauden vuodesta 2021 vuoteen 2027

4. Akkreditointi ei ole tae tietyn suuruisesta rahoituksesta

5. Hakija sitoutuu noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatukriteerejä

6. Erasmus-akkreditoinnin myöntäminen vahvistaa, että hakija on laatinut suunnitelman 
korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi ja käyttää niitä koulutustarjontansa 
kehittämiseen

7. Erasmus-suunnitelma (Erasmus Plan) on keskeinen osa Erasmus-akkreditointia koskevaa 
hakemusta
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• Akkreditoituja organisaatioita ensimmäisellä hakukierroksella 9

• Akkreditoitujen organisaatioiden rahoitushaku KA121 näillä näkymin 11.5.2021 
mennessä

• Rahoitushakuinfo akkreditoiduille torstaina 29.4.2021 klo 10.00 – 11.00

• Seuraava akkreditointihaku syksyllä ja se päättyy 19.10.2021
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Lyhytkestoiset hankkeet 

KA122- ADU
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KA122-ADU Lyhytkestoinen hanke - Short-term projects

✓ Loistava matalan kynnyksen mahdollisuus lähteä mukaan Erasmus+ -
liikkuvuustoimintoihin

✓ Suomesta ohjelmamaihin suuntautuvaa liikkuvuutta: henkilöstö ja oppijat

✓ Hankkeen kesto on 6-18kk

✓ Hankkeiden määrää ohjelmakauden 2021-2027 aikana rajoitetaan: Sama 
organisaatio voi saada tuen enintään kolme kertaa viiden peräkkäisen 
kalenterivuoden aikana. 

✓ Liikkuvuuksien määrää rajoitetaan: 30/organisaatio

✓ Hakuaika kahdesti vuodessa: keväisin ja syksyisin

17

Fin
n

ish
 N

atio
n

al A
gen

cy fo
r Ed

u
catio

n



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
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Tuettavat kululuokat (€uromäärät tarkentuvat)

• Euromääräinen tuki määräytyy hakemuksessa laskettavilla yksikkökuluilla 
seuraaviin kululuokkiin

- Matkakulut (staff-learners, country groups)

- Elinkustannukset (staff-learners, country groups)

- Organisaatiotuki

- Valmistelevat vierailut

- Kurssimaksut

- Vihreä matkustaminen

- Inkluusiotuki

- Kielivalmennustuki

- Poikkeukselliset kulut
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Rajoituksia lyhytkestoisten hankkeiden hakuun:

• Konsortiot tai verkostot eivät voi hakea lyhytkestoista hanketta uudella 
ohjelmakaudella. Konsortiot voivat sitä vastoin hakea tukea 
akkreditointimenettelyn kautta.
• Akkreditoitu organisaatio ei voi hakea lyhytkestoista hanketta.
• Ensimmäisellä hakukierroksella tuen saanut organisaatio ei voi hakea tukea 
toisella hakukierroksella, joka mahdollisesti järjestetään saman ehdotuspyynnön 
puitteissa.
• Sama organisaatio voi saada tuen enintään kolme kertaa viiden peräkkäisen 
kalenterivuoden aikana. Mikäli organisaation tukitarve on suurempi, kannattaa 
sen hakea akkreditointia.
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Hakuprosessin aikataulu vuonna 2021

• Hakuaika päättyy 11.5.2021 klo 13.00 (syksyllä 5.10.2021)

• Hakijoille lähetetään hakemuksen vastaanottovahvistus noin viikon sisällä 

• Päätökset hakijoille pyritään saamaan ennen juhannusta 2021.

• Aikataulu tarkentuu heti, kun se on saatavilla kansalliselle toimistolle

• Hakuinfoja tulossa huhtikuussa, seuraa OPH:n sivuja ja kv.aikuiskoulutus -
sähköpostia
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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

- Innovaatioita

- Kansainvälisyyden 
kehittämistä

- Uusia menetelmiä

- Kesto 12-36kk

Pienimuotoiset 
kumppanuushankkeet

- Uusille osallistujille

- Pienille organisaatioille

- Kevennetty hallinto

- Kertakorvaus (60 000 / 
30 000?)

- Kesto 12-24kk



Kumppanuushankkeet (Cooperation
Partnerships) KA220-ADU

• Kesto 12-36kk

• Minimi 3 osallistujaa 3 eri ohjelmamaasta

• Hakuaika alkaa pian ja päättyy 20.5.2021 klo 
12 (CET)

• Mahdollisuus kehittää esim. 
opetusmateriaaleja tai –menetelmiä

• Laajamuotoisempaa ja tavoitteellisempaa 
kansalinvälistä yhteistyötä kuin muissa KA1 tai 
KA2 -hankkeissa 

• Partnerikokouksia, levitystilaisuuksia, tuotoksia

• Myös virtuaaliset toiminnot mukana

• Budjetin määräytyminen tarkentuu 
ohjelmaoppaan julkaisemisen jälkeen

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

• Pieni lisätuki vihreämmille matkustuskeinoille
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Pienimuotoiset kumppanuushankkeet 
(Small-scale Partnerships) KA210-ADU

• Kertakorvaus 30 000€ tai 60 000€

• Tarkoitettu pienille organisaatioille ja uusille 
tai kokemattomallille toimijoille

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

• Kesto 6-24kk

• Mahdollisuus aloittaa kansainvälistä toimintaa 
ja vaikka käynnistää suurempi hanke 
tulevaisuudessa

• Mahdollisuus kokeilla idean toimivuutta ensin 
pienimuotoisesti

• Matalalla kynnyksellä mukaan!

• Könttäsumma (tarkentuu, kun ohjelmaopas 
julkaistaan, luultavasti 2 tai 3 kategoriaa)

• Hakuaika alkaa pian ja päättyy 20.5. klo 12 (CET) 
(Hanke alkaa 1.11.21-28.2.22)

• Kaksi hakuaikaa vuodessa, toinen hakukierros 
päättyy 3.11.2021 (maaliskuussa 2022 alkaville 
hankkeille)
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Yleistä kumppanuushanketoiminnosta (KA2)

• Voit kehittää oman organisaatiosi osaamista 
sekä viedä omaa osaamistasi 

• Muista uuden ohjelmakauden painopisteet:

• Vihreät arvot (lisätukea 
ympäristöystävälliseen matkustukseen + 
tietouden kehittäminen hankkeiden 
avulla)

• Digitaalisuus (perustaidoista ylöspäin)

• Osallisuus (lisätukia tarvittaessa)

• Aktiivinen kansalaisuus ja elinikäinen 
oppiminen

• Muista, että Erasmus+ -avustus liittyy aina 
koulutukseen/oppimiseen

• Erasmus+ aikuiskoulutus –ohjelman ns. 
loppyhyötyjä pitää olla aikuinen oppija

Erityisesti aikuisten perustaidot, 
osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen, ohjaus, uudelleenkoulutus  
ym.

• Hakijaorganisaation ei tarvitse olla oppilaitos

• Virtuaaliset toiminnot mahdollisia tai niiden 
yhdistäminen fyysisiin toimintoihin

• Suomi on arvostettu partnerimaa!
26



Kevään 2021 hakuinfot
• 25.3. klo 12.30-15.30 Erasmus+ startti + sektorikohtaiset infot

• 14.4. klo 10-12 KA220 (kumppanuushankkeet): hankesuunnitelman 
laatiminen

• 15.4. klo 13-14.30 KA122-ADU, akkreditointi, KA2 aikuiskoulutukselle, 
EPALE              

• 16.4. klo 9-10.30 KA122-ADU lyhytkestoiset hankkeet 
aikuiskoulutukselle, EPALE

• 19.4. klo 14-16 KA210 (pienimuotoiset kumppanuushankkeet): 
hankesuunnitelman laatiminen

• 26.4. klo 14-16 KA210 (pienimuotoiset): hakulomake ja budjetointi

• 29.4. klo 10-11 KA121 rahoitushakuinfo akkreditoiduille

• 29.4. klo 14-16 KA220 (kumppanuushankkeet): hakulomake ja 
budjetointi

27



TCA – Transnational Cooperation Activities

• Kontaktiseminaarit

• Temaattiset seminaarit

• 2 paikkaa noin 10 x vuodessa

• Majoitus ja ateriat maksetaan

• Matka-apuraha OPH:sta

• Työaikaa ei korvata

• Hakuohjeet ja tiedotus verkkosivuilla sekä kv.aikuiskoulutus@lista.edu.fi
(entinen Aili)
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ohjelman-eurooppalaiset-seminaarit-
ja-koulutukset
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Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE
Aikuiskoulutuksen eurooppalainen 
foorumi

25.3.2021



Mikä ihmeen EPALE

• Avoin verkkoyhteisö aikuiskoulutuksen ammattilaisille

• EPALEssa on 30 kieliversiota kaikilla EU:n virallisilla kielillä. EPALE 
kattaa 36 Euroopan maata, yhteisöön kuuluu yli 82 000 jäsentä.

• Verkkofoorumilla julkaistaan päivittäin lukuisia uutisia, artikkeleja, 
blogeja, tapahtumia ja muita materiaaleja aikuisten oppimisesta

• 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



Rekisteröidy tänään
ja saat liittymislahjan! 









EPALE hanketoimijalle

• Kumppaninhakuportaali

• Apua hankkeesta viestimiseen:

- blogit

- tapahtumakalenteri

- materiaalipankki



Soundcloud: Aikuisten matkassa

Twitter: @EPALE_FI

Facebook: Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

Instagram: @epale_fi

LinkedIn: EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

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/


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
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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

• Alueelliset tiedottajat: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-aikuiskoulutukselle-ota-
yhteytta

• Kv.aikuiskoulutus@lista.edu.fi -listalle liittymällä saat ajankohtaista tietoa aikuiskoulutuksen 
kansainvälistymismahdollisuuksista (entinen Aili –lista)

• Uusi ohjelmaopas: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
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Kysymyksiä?
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Kiitos!
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