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1.Yleisiä 
huomioita



Akkreditointihakua varten tarvitset:

• Hanki EU LOGIN -tunnukset / Ohjeet: 
www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf

• OID ( Organisation ID) –tunnus vaaditaan. Rekisteröintiohjeet: 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home

• Selainpohjainen hakulomake: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-
opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047628
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http://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047628


Valitse oikea 
hakulomake 
(KA120-VET)
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• KA120 = akkreditoinnin toimintokoodi, VET = ammatillisen koulutuksen koodi
• Kirjaudu komission hakulomakeohjeisiin (eng.) EU Login -tunnuksillasi: 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Opportunities


Hakulomakenäkymä
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Vasemmalla näet 
hakemuksen eri osiot 
ja onko ne jo täytetty

Varmista että National 
Agency kohdassa on 
Suomi ja valitse haetko 
omana organisaationa vai 
konsortiona



2. Erasmus-
suunnitelma

- Tavoitteet
- Toiminnot
- Hallinto



Erasmus-suunnitelma ( Erasmus Plan)

• Erasmus-suunnitelma tehdään 2-5 vuodeksi ja ohjelmakauden 2021-2027 
aikana sitä päivitetään

• Erasmus-suunnitelman tulee linkittää liikkuvuustoiminta organisaation 
tarpeisiin ja tavoitteisiin.

• Suunnitelmasta tulisi näkyä miten KA1 rahoitusta hyödynnetään koko 
organisaation, henkilöstön ja opiskelijoiden hyväksi.
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Erasmus-suunnitelma: Tavoitteet 1/2



Erasmus-suunnitelma: Tavoitteet 2/2

• Tuo selkeästi esiin oman organisaation, sen henkilöstön ja 
opiskelijoiden tarpeet 

• Mieti realistinen tavoitteiden määrä

• Millä tavalla tavoitetta ja sen toteutumista seurataan ja mitataan? 
Miten mittareita käytetään?

• Mieti mitä laadullisia ja määrällisiä tavoitteita organisaatiollasi on

• Konsortioiden kohdalla Erasmus-suunnitelman tavoitteiden tulee 
olla linjassa koko konsortion toiminnan tavoitteiden kanssa.

11/10/2022Finnish National Agency for Education 10



Erasmus-suunnitelma: Toiminnot 1/2



Erasmus-suunnitelma: Toiminnot 2/2

• Huomioi että liikkuvuustoimintoihin osallistuvien määrä on oikeassa 
suhteessa hakijaorganisaation kokoon ja kokemukseen. 

• Perustele suunnitellut liikkuvuuslukumäärät ja miksi ne ovat realistiset. 
Suunnitellut määrät eivät kuitenkaan sido organisaatiota.

• Ota hakemuksessa huomioon osallistujat, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia. 

• Konsortiot: Tarkista, että konsortion kunkin organisaation 
liikkuvuusmäärät ovat realistisia ja Erasmus-suunnitelmaan sopivia. 
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Erasmus-suunnitelma: Hallinto 1/4



Erasmus-suunnitelma: Hallinto 2/4
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Ympäristövastuu
Osallisuus ja 

monimuotoisuus
Digitaalisuus

Tutustu tarkemmin Erasmus+ -ohjelman painopisteisiin: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-
ohjelmien-painopisteet

Miten Erasmus+ -ohjelman tärkeimmät  painopisteet näkyvät 
hakijaorganisaation toiminnassa?



Erasmus-suunnitelma: Hallinto 3/4



Erasmus-suunnitelma: Hallinto 4/4

• Avaa hakemuksessa miten kansainvälinen toiminta on organisaatiossasi 
järjestetty ja ketkä sitä hoitavat

• Kuvaile millaiset resurssit on käytettävissä liikkuvuustoiminnan 
toteuttamiseksi

• Kuvaa miten organisaatiossasi on varauduttu henkilöstössä tai hallinnossa 
tapahtuviin muutoksiin

• Esitä miten organisaatiossasi hyödynnetään ja levitetään kansainvälisen 
yhteistyön ja liikkuvuuden tuomia tuloksia 
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3. Liitteet



Declaration on Honour

• Hakemuksen ainut pakollinen liite

• Tulosta Declaration on Honour

• Täytä lomakkeen loppuun paikka, päivämäärä ja laillisen 
edustajan allekirjoitus 

• Liitä dokumentti hakemukseen
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Strategiadokumentit 

• Linkitä mahdolliset strategiadokumentit vastauksiin. Muista että kaiken 
tiedon tulee löytyä hakemuksesta.

• Voit liittää hakemukseen esim. organisaatiokaavion, 
kansainvälisyysstrategian tai organisaatiostrategian tukemaan Erasmus-
suunnitelmaasi.

• Strategia voi olla jo olemassa oleva dokumentti tai kirjoitettu 
akkreditointihakemusta varten.

• Työkaluja strategisen suunnittelun tueksi löydät verkkosivuiltamme 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-akkreditointi-ammatilliselle-
koulutukselle-ka120-vet

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-akkreditointi-ammatilliselle-koulutukselle-ka120-vet


Akkreditointihakemus pähkinänkuoressa

Tavoitteet ja niiden seuranta 

Toiminnot 

Hallinto

Oppilaitoksen oma 
kansainvälisyyden 

strategia tai 
toimintasuunnitelma

Erasmus+ 
laatukriteerit

https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/doc

ument/erasmus-
quality-standards-

mobility-projects-vet-
adults-schools

(On avattu myös 
hakulomakkeessa)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools


4. Arvioijien
vinkit



Vinkkejä KA120-VET akkreditointihakemukseen
Kuvaile selkeästi hakulomakkeessa:
• Mitä on tehty, mitä tehdään, miksi tarvitaan muutoksia, mitä kehittämisellä 

tavoitellaan, miten kehittymistä mitataan ja miten tuloksia jaetaan

• Tuo esiin esimerkkejä

Kirjoita ns. itsestäänselvyydet auki
• Arviointi tehdään tekstistä löytyvän tiedon mukaan

Tuo kansainvälisyys esiin
• Jos teillä on esim. ollut aiemmin muutakin kuin Erasmus+ -ohjelman 

kansainvälisyyttä, kerro miten sitä on organisoitu ja hallinnoitu.

Älä jätä tavoitteita liian yleisiksi ja laajoiksi

Mitattavuus ja mittarit – kuvaa selkeästi ja konkreettisesti miten tavoitteiden 
edistymistä mitataan

Konsortiohakija, perustele konsortio ja tuo sen hyödyt esiin



Hyvässä hakemuksessa…

• Toiminta ja strategia linkittyvät hyvin toisiinsa
• Esitetyt tavoitteet ovat liikkuvuustoiminnalla saavutettavissa
• Tavoitteet on selkeästi perusteltu ja kuvattu
• Tavoitteiden aikataulu ja etenemisen mittaaminen on kattavasti kuvattu

• Organisaatio / konsortio sitoutuu laadun kehittämiseen ja laatu näkyy 
liikkuvuuden prosesseissa

• Liikkuvuuden kehittäminen on systemaattista ja pitkäjänteistä
• Oman organisaation / konsortion kehittämistarpeet on tunnistettu ja 

tavoitteet ovat realistisia ja sopivan kunnianhimoisia



Muistutuksena vielä
• Tilaisuuden materiaalit tallennetaan KA120-VET akkreditointihaun 

kyselytunnin tapahtumasivulle 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-ammatilliselle-
koulutukselle-kyselytunti-akkreditoinnin-hakijoille-ka120

• Ota yhteyttä akkreditointiin liittyvissä kysymyksissä:
• Petra Helenius (petra.helenius(at)oph.fi) tai p.0295 338 546
• Iiris Kajas (iiris.kajas(at)oph.fi)
• erasmus.ammatillinen@oph.fi

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-ammatilliselle-koulutukselle-kyselytunti-akkreditoinnin-hakijoille-ka120


Jätä hakemus ke 19.10.2022 klo 13.00 (12 CET) mennessä


