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Sisältö

• Kuka voi hakea?

• Mitä olisi hyvä suunnitella etukäteen

• Liikkuvuusmuodot, eli millaista toimintaa rahoitetaan

• Ohjaavat dokumentit

• Infot ja hakuohjeet



Kuka voi hakea?
• Hakijana täytyy aina olla organisaatio

• Hakukelpoisia organisaatioita:
• 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



Liikkuvuushankkeen suunnittelu – mistä 
aloittaa? 1/2

• Pohtikaa mitä haluatte kehittää toiminnan avulla?
• Henkilöstöliikkuvuuksilla (job shadowing, kurssit, opetusjaksot)
• Opiskelijaliikkuvuuksilla (liikkuvuusjaksoja ryhmille sekä yksilöinä)

➢Auttaa kirkastamaan tavoitettanne

• Tavoitteet kannattaa kytkeä muuhun kehittämistoimintaanne! 
➢Koulunne/organisaationne kehittämistarpeet juuri nyt? 
➢Erasmus+ -toiminta kannattaa kytkeä osaksi laajempaa kokonaisuutta 

kehittämistoiminnassa



Liikkuvuushankkeen suunnittelu – mistä 
aloittaa? 2/2

• Sitouta johto mukaan 
➢Esitä toiminnan hyödyt, rahoitus, linkki muuhun kehittämistoimintaan

• Varmistakaa resurssit
➢Kv-tiimin perustaminen? 

➢Pohtikaa miten kv-toimintaa pyöritetään käytännössä; 
o keiden työpanosta tarvitaan

o miten liikkuvuuksia valmistellaan ja ohjataan

oMillä toimenpiteillä varmistetaan liikkuvuusjaksojen laatu (etukäteisvalmistelut, 
valmennus, tuki liikkuvuuden aikana, oppien siirtäminen arkeen/opitun 
tunnustaminen



KA1 –liikkuvuustoiminnot –
eli millaisia ulkomaanjaksoja 
rahoitetaan

• Arvioikaa hakemukseenne 
realistiset liikkuvuusmäärät

• Kannustamme hakemaan 
rohkeasti liikkuvuuksia sekä 
henkilöstölle, että 
oppilaille/opiskelijoille



Ohjaavat dokumentit, hakijan ohjeet, 
hakulomake    

• Ohjelmaopas 2022: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-
guide-2022

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

• Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden (KA122-SCH) hakijalle (ks. 
hakijan ohje): https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-
sch

• Akkreditoitujen rahoitushaun (KA121-SCH) hakijalle (ks. hakijan ohje): 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle

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

• Hakuaika päättyy 23.2.2022 klo 13.00 (klo 12 CET)
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-sch
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


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 2022 mm. hakuinfowebinaarit: 
https://bit.ly/Erasmuspalvelut

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://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava


Kiitos ajastasi

• Anna palautetta infomme toteutuksesta:

https://link.webropol.com/s/infonpalaute

https://link.webropol.com/s/infonpalaute

