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Ohjelmassa tänään 19.2.2022

• Rahoitushaku akkreditoiduille organisaatioille ja hankkeen 
eteneminen

• Tuettavat toiminnot

• Hakulomake

• Q&A

• Infoa ei tallenneta, mutta diat tulevat näkyville 
verkkosivuillemme: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-
aikuiskoulutukselle
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-aikuiskoulutukselle


Uudessa 
Erasmus+ 
-ohjelmassa 
painottuvat 
osallisuus, 
vihreys ja 
digitaalisuus.
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Akkreditoidun organisaation/konsortion 
rahoitushaku

• Hakemuksen voivat jättää 
organisaatiot, joilla on 
voimassaoleva E+ akkreditointi 
aikuiskoulutuksen alalla

• Aikuiskoulutuksen ensimmäisellä 
akkreditointihakukierroksella 
Suomessa on hyväksytty 9 
organisaatiota tai konsortiota ja 
toisella hakukierroksella 6 
organisaatiota.

• Rahoitushaku vuosittain (keväällä), 
hakemus toimitetaan OPH:een, vain 
yksi hakemus/akkreditoitu 
organisaatio

• Rahoituskausi alkaa 1.6.2022

• Kaikkien akkreditoitujen hankkeiden 
kesto on aluksi 15 kk, 12 kk jälkeen 
mahdollisuus jatkaa hanketta siten, 
että kesto on 24 kk.

• Haku päättyy 23.2.2022 klo 13.00 
Suomen aikaa
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2021 akkreditoitujen hankkeiden 
eteneminen
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Hankkeen aloitus 
1.6.2022

• Sopimus tehdään 15 kk:ksi

• Edunsaajat voivat myöntää 
apurahoja 1.6.22 alkaen

12 kk / 31.5.2022

• Mahdollisuus hakea jatkoa 
sopimukselle 24 kk asti

15 kk / 31.8.2022 

• Hanke päättyy (ellei jatkoa 
haettu 12 kk kohdalla)

• Loppuraportointi 60 pv 
kuluttua hankkeen 
päättymisestä

24 kk / 31.5.2024

• Hankkeen max kesto

• Loppuraportointi 60 pv 
kuluttua hankkeen 
päättymisestä

2021 hankkeet:
Hankkeet käynnissä 31.8.2022 marraskuu 2022 elokuu 2023



A change of logic and order of planning steps

Classic projects logic

Define objectives and exact activities

Submit an application with an exact work-
plan

If approved: receive precise funds

Implement activities and achieve objectives

Report

Accreditation logic

Define broad objectives to become accredited

Implement activities; progress towards objectives

Receive  funds (depending on availability)

Decide exact activities within the received budget

Request a broad set of activities

Report and repeat



Akkreditoitu toimija

✓ Käytä hakuprosessissa suunnittelun tukena jo 
laatimaasi organisaation Erasmus+ suunnitelmaa 

✓ Ole hakiessasi realisti: huomioi, että 
liikkuvuustoimintoihin osallistuvien määrä on 
oikeassa suhteessa hakijaorganisaation kokoon 
ja kokemukseen 

✓ Hae kaikki liikkuvuustoiminnot yhdellä 
hakemuksella eri kohderyhmille

✓ Suunnittelee liikkuvuudet 15 kuukauden ajalle
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Konsortion jäsenet

• Konsortiossa on aina vähintään yksi jäsenorganisaatio 
koordinaattorin lisäksi.
• OID-koodit
• Jäsenet voivat vaihtua eri hakukierroksilla
• Jäseniltä ei vaadita Erasmus-ohjelman akkreditointia

• Liikkuvuuskonsortioon osallistuvat jäsenet voivat saada rahoitusta 
enintään ehdotuspyynnön kahdesta KA1 -avustussopimuksesta 
aikuiskoulutuksen alalla. 
• Siksi organisaatio, joka saa lyhytkestoisen hankkeen avustuksen tai on jo 

akkreditoitu, voi osallistua lisäksi yhteen konsortioon jäsenenä. 
• Samoin organisaatiot, joilla ei ole KA1-sopimusta, voivat osallistua jäsenenä 

enintään kahteen liikkuvuuskonsortioon.



Tuettavat liikkuvuusmuodot
HENKILÖKUNTA OPPIJAT

Liikkuvuusmuodot - Job shadowing -jakso (2–60 pv)
- Opettaminen ulkomailla (2–365 pv)
- Kurssille osallistuminen (2–30 pv, 
tukikelpoisuus max 10 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/ohjaajat
- Koulun/organisaation johto
- Muu henkilöstö

Oppijan on osallistuttava johonkin lähettävän 
organisaation aikuiskoulutuksen opinto-
ohjelmaan tai oltava muuten todistettavasti 
oppijana mukana lähettävän organisaation 
toiminnassa.

Muu toiminta - Kutsutut asiantuntijat (2–60 pv)
- Opettajaopiskelijaharjoittelijoiden 

vastaanottaminen (10–365 pv)
- Valmistelevat vierailut henkilöstö- ja  
oppijaliikkuvuudessa
- Kielivalmennus

- Kielivalmennus
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Virtuaalinen 
liikkuvuus 

yhdistettävissä 
kaikkiin 

liikkuvuus-
jaksoihin.



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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Millaista oppijaliikkuvuutta? 1/2

• Aikuisopiskelijoiden ryhmäliikkuvuus: 

• Ryhmä (vähintään kaksi oppijaa) lähettävän organisaation aikuisopiskelijoita 
voi viettää aikaa toisessa maassa, jotta he voivat hyötyä vastaanottavan 
organisaation järjestämästä innovatiivisesta oppimisesta.

• Toimintoihin voi sisältyä erilaisia virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä 
arkioppimisen menetelmiä, kuten vertaisoppimista, työssäoppimisjaksoja, 
vapaaehtoistoimintaa ja muita innovatiivisia lähestymistapoja. 

• Oppijoiden mukana on oltava lähettävän organisaation päteviä kouluttajia 
koko toiminnon ajan. Ryhmäliikkuvuustoimintojen sisällössä olisi 
keskityttävä aikuisopiskelijoiden avaintaitoihin tai osallisuuteen ja 
moninaisuuteen, digitaalisiin taitoihin, ympäristökestävyyteen ja ohjelman 
osallistaviin ulottuvuuksiin. 



Millaista oppijaliikkuvuutta? 2/2

Aikuisopiskelijoiden oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus:

• Aikuisopiskelijat voivat viettää aikaa ulkomailla vastaanottavassa 
organisaatiossa parantaakseen tietojaan ja taitojaan (2–30 pv).

• Jokaiselle osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma.

• Opinto-ohjelmaan voi sisältyä erilaisia virallisen ja epävirallisen
oppimisen sekä arkioppimisen menetelmiä, kuten luokassa 
tapahtuvaa oppimista, työssäoppimisjaksoja, työelämävarjostusta, 
tarkkailua ja muita innovatiivisia lähestymistapoja.



Myönnettävän akkreditoidun organisaation 
liikkuvuustuen määrään vaikuttavat:
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kansallisen toimiston käytössä oleva kokonaisbudjetti akkreditoiduille hakijoille 

(vuonna 2022 noin 470 000 €)

hakijaorganisaation hakemuksessaan ehdottama toiminta 

perusavustus 10 000 € (ja avustuksen enimmäismäärä)

jatkossa seuraavat allokointikriteerit: taloudellinen suoriutuminen, laadullinen suoriutuminen sekä 
poliittisiin painopistealueisiin liittyvä toiminta.

linkki verkkosivuille: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-aikuiskoulutukselle
(rahoitushaku akkreditoinnin saaneelle organisaatiolle)

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-aikuiskoulutukselle


Tuettavat kululuokat (ohjelmaopas s. 131 ->)

• Matkakulut km-määrän mukaan, välimatkalaskuri komission sivuilla

• Yksilötuki/elinkustannukset, maakohtaisia kolmessa kategoriassa

• Organisaatiotuki – eri euromäärät riippuen toiminnosta

• Kurssimaksut – päivien mukaan, max 10 pv

• Vihreä matkustaminen (+ 4 pv)

• Inkluusiotuki/osallisuustuki 100 % todellisista kuluista (oppijat, joilla muita vähemmän 
mahdollisuuksia)

• Kielivalmennustuki

• Poikkeukselliset kulut (korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta 
tukiluokasta 80% sekä viisumit, rokotukset ym. 100%)

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

• Lopullinen tuki määräytyy toteutuneiden yksikkökulujen mukaan
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/node/2626


Todelliset kulut  

• Osallisuustuki osallistujille 
(Inclusion support for participants)

•Activity type

• Estimated number of 
participants

•Description and justification

• Estimated costs

• Poikkeukselliset kulut korotettuun 
matkatukeen (Exceptional costs for 
expensive travel, sekä visa and other
entry…)

•Activity type

• Estimated number of 
participants

•Description and justification

• Estimated costs
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Hakemuksessa voi hakea euromääräistä avustusta perustellusta 
syystä. Näihin kohtiin hakemuksessa perustelut ja eurot:



Exceptional costs and inclusion support for 
participants

• Vakuudesta aiheutuvat kustannukset (ei käytössä Suomessa)

• Poikkeukselliset kulut korkeisiin matkakuluihin

• Poikkeukselliset kulut: viisumit ja niihin liittyvät kustannukset

• Osallisuuskulut



Poikkeukselliset kulut –
korotettu matka-avustus

• Voidaan myöntää 80 % :na todellisista kuluista jaksolle lähtevälle ja 
hänen mahdolliselle tukihenkilölleen.

• Perusteluna hakuun matkustukseen liittyvät poikkeukselliset kulut 
maantieteellisen syrjäisyyden tai etäisyyden takia.

• Perustuu todellisiin kuluihin jotka kansallinen toimisto hyväksyy.
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Poikkeukselliset matkakulut

• Voidaan myöntää, jos hakija pystyy perustelemaan, että 
välimatkalaskurin mukainen korvaus ei kata vähintään 70 % 
osallistujan matkakuluista.

• Kulut pitää
• Perustella kattavasti

• Ilmoittaa konkreettisesti

• Viitata välimatkalaskurin km-määrään

• Hakemukseen: matkareitti, km-määrä, kustannusarvio

• Todennetaan loppuraporttivaiheessa todellisissa kuluissa, 
jotka todennettava esim. kuiteilla



Poikkeuksellieset kulut

• Ks. Ohjemaopas s. 134. Mm. viisumit, oleskeluluvat, 
rokotukset, lääkärintodistukset ovat poikkeuksellisia kuluja, 
joista korvataan 100% tukikelpoisista kustannuksista

• Hakulomakkeella kohta exceptional costs for visa…



• Muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä liikkuvuuteen 
liittyvät kustannukset (Suorat lisäkustannukset: osallistujat, joilla muita vähemmän mahdollisuuksia ja 
heidän tukihenkilönsä. Esimerkiksi tukihenkilö/avustaja, (viittomakielen)tulkki, passi, matkalaukku, 
lisätukea liikkumiseen…?)

• Ilmoita  hakulomakkeen ’fewer opportunities’ -kohdassa  henkilöiden määrä todellisen tavoitteen 
mukaisesti

• Osallisuusavustus jakautuu sekä yksikköavustukseen että todellisiin kuluihin perustuvaan 
avustukseen:

1. Yksikköavustus on 100 e/henkilö (organisaatiotuki)
2. Todellisiin kuluihin perustuva avustus/ vaatii hakulomakkeessa tarkan euromääräisen arvion ja 

perustelun (tarvittavat suorat lisäkustannukset) 100% kuluista

• Osallisuusavustusta voi hakea myös hankkeen aikana

19/01/2022Finnish National Agency for 
Education
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Osallisuustuki – liikkuvuustoiminnon järjestämiseen liittyvä tuki
Exceptional costs for participation Ohjelmaopas s. 133



• Oppijoiden valinta poikkeuksellisten kulujen tuen saajiksi on 
tehtävä luotettavasti tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta 
noudattaen. Edunsaajan tulee dokumentoida oppilaitoksen 
hankeasiakirjoihin valintamenettely ja perusteet, joilla 
tuensaajat hankkeessa on valittu.

• Turvattava tietosuoja. Mietittävä tasapuolisuus ja perusteltava,  
milloin taloudellinen tuki on edellytys liikkuvuuteen 
osallistumiseen.



Matkatuki

• Vihreä matkustaminen vain 
maata myöten, lisää 
matkustuspäiviä (2+4=6)



Erasmus+ ohjelman vihreä matkustaminen

• Vihreällä matkustamisella tarkoitetaan matkustamista, jossa matkaan tai osaan matkasta käytetään vähäpäästöisiä
kulkuneuvoja, (kuten linja-auto, juna, yhteiskyyti autolla tai lautta/laiva) tavoitteena minimoida jaksoon liittyviä
päästöjä mm. lentoja vähentämällä. Osallistuja on oikeutettu vihreän matkustamisen tukeen, kun enin osa
matkustetusta matkasta tai vähintään toinen suunta meno-paluumatkasta on matkustettu vähäpäästöisesti.

• Erasmus+ ohjelmassa vihreän matkustamisen tuki on korkeampi kuin tavanomainen matkatuki ja matkustamiseen
voi käyttää maksimissaan kuusi (6) matkapäivää. Korotetun matkatuen lisäksi osallistujalle maksetaan yksilötuki
jokaiselta toteutuneelta matkapäivältä:

• kun koko matka toteutetaan vähäpäästöisesti, osallistuja on oikeutettu kahden (2) matkapäivän lisäksi neljään
(4) lisämatkapäivään (2+4)

• kun enin osa matkustetusta matkasta tai vähintään toinen suunta meno-paluumatkasta on matkustettu
vähäpäästöisesti, avustus maksetaan toteutuneiden matkapäivien mukaan, kuitenkin enintään kuudelta (6)
matkapäivää

• Jos kyseessä on ryhmäliikkuvuus, ryhmän vastuuhenkilö täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen sekä lisää vakuuden
liitteeksi osallistujalistan.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%A4n%20matkustamisen%20vakuus.docx


Daily rates - yksikkökulut 2022

• Yksikkökustannukset/ oleskelutuki vaihtelee
• Henkilöstö/oppijat

• Vaihdon pituus (14 vrk perusmäärä ja kun yli, 70 % perusmäärästä)

• Maaryhmät-country groups 1-3 kalleusluokittain

• Hakulomakkeella haetaan vain n-määräisiä aktiviteetteja, ei euroja!



Yksilötuen maaryhmät ja tuki euroina – Huom, ei merkitä/näy lomakkeella
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Hakulomake KA121-ADU

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-
opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047625

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047625


Valitse KA121-ADU



Hakemuksen perustiedot



Erasmus Plan
Hakemuksen tavoitteet sekä suunnitellut 
aktiviteetit tulevat Erasmus-suunnitelmasta 
automaattisesti lomakkeelle. Määriä voi 
päivittää, mikäli tarvetta.



Erasmus-suunnitelma ja sen päivitys

• Kaikki 2021 ja 2022 
akkreditoidut organisaatiot 
voivat hakea 
liikkuvuustoimintoja 
aikuisoppijoille.

• Haettavan oppijaliikkuvuuden 
tulee täydentää jo olemassa 
olevaa Erasmus-
suunnnitelmaa, se ei voi 
muuttaa myönnetyn  
akkreditoinnin luonnetta.

• Erasmus-suunnitelmaa voi 
täydentää vuoden kuluttua 
hankkeen aloittamisesta, E-
suunnitelma koostuu laajoista 
tavoitteista, ei toteutuksen 
yksityiskohdista.

• Päivitysten tulee ensisijaisesti 
lisätä akkreditoidun 
organisaation kv-toiminnan 
laatua ja vaikuttavuutta pitkällä 
aikavälillä.
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Activities

- Osallistujien aktivitteettityypit: henkilöstö: courses/training, job-
shadowing, teaching ja oppijat: group mobility tai individual mobility
muut toiminnot: kutsut asiantuntijat, valmistelevat vierailut, 
tukihenkilöt

- Lisää ”participants with fewer opportunities” määrä, blended ja green
travel



Activities
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Poikkeukselliset kulut ja osallisuustuki 
(real costs)
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• Valitse 
kulukategoria 
(cost item)

• Valitse toiminto 
(activity type)

• Lisää tukea 
tarvitsevien 
osallistujien lkm

• Kirjoita perustelu 
mihin 
tarkoitukseen 
tukea haetaan 
(description and 
justification) ja

• Lisää arvio 
todellisista 
kuluista 
(estimated
costs EUR)



Annexes - liitteet
Allekirjoitussivu Declaration of Honor (DoH) on 
pakollinen liite, jonka voi ladata hakemuksesta.
- Lataa dokumentti
- Lisää siihen allekirjoitus ja pvm
- Skannaa hakemuksen liitteeksi



Checklist



Legal Representative signing Declaration of 
Honour
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Verkoston allekirjoitussivu
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Mandaatit eivät ole pakollisia
liitteitä, mutta ne tulee 
toimittaa kansalliseen 
toimistoon viimeistään ennen 
sopimuksen 
allekirjoittamista. 
Mandaattien liittämistä 
hakemukseen kuitenkin 
suositellaan jo 
hakuvaiheessa.

Allekirjoitussivu 
Declaration of Honour
on hakemuksen 
pakollinen liite.



Lomakkeen ikonit
= Guidelines

= Information Icon
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=Information missing

= All mandatory fields

are filled in

=Mandatory fields



Vielä hakulomakkeesta

✓Hakulomake on englanninkielinen, mutta sen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi
✓Hakulomake osoitteessa: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-

opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047625
✓Vaihtokohteiden nimiä ei täydennetä hakemukseen
✓Hakemus tallentuu itsestään joka toinen sekunti
✓Jo aloitettu lomake löytyy järjestelmästä “My applications” -kohdasta
✓Lue ohjelmaopas tarkasti! https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-

guide/erasmusplus-programme-guide
✓OPH:n verkkosivut: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-

aikuiskoulutukselle
✓Liikkuvuushankkeen laatuvaatimukset: https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-
adults-schools
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https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047625
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-aikuiskoulutukselle
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools


Näin onnistut akkreditoinnissa



Aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalvelut

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

• Virpi Maireberg (KA2, Nordplus)

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

• Hanna Laitvirta (projektikoordinaattori, yleinen hanketuki)

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

• Kv.aikuiskoulutus -listalle 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
mailto:Kv.aikuiskoulutus@lista.edu.fi


Aikuiskoulutuksen 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
sähköposti: ainomalin60(at)hotmail.com

• 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
mailto:ainomalin60@hotmail.com
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• Info Erasmus+  -
viestinnästä ja 
vaikuttavuudesta

Tulossa 
lähiviikkoina 



Kysymyksiä?
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Opetushallitus



Kiitos!
Johanna Tarvainen

Ohjelma-asiantuntija

johanna.tarvainen@oph.fi

Hanna Laitvirta

Projektikoordinaattori

hanna.laitvirta@oph.fi

mailto:johanna.tarvainen@oph.fi
mailto:hanna.laitvirta@oph.fi

