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Erasmus+ -ohjelman tavoitteet ja painopisteet
2021-2027
Tavoitteet koulutuksen alalla: 

• Edistää yksilöiden ja ryhmien 
liikkuvuutta osana oppimista 

• Edistää yhteistyötä, laatua, 
osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta, 
huippuosaamista, luovuutta ja 
innovaatioita koulutusalan 
organisaatioissa ja politiikassa
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Osallisuus

Vihreys

Digitaalisuus

Eurooppalaiset arvot 



Erasmus+ ammatillinen koulutus
Avaintoimi 1 – Oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus
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Mahdollisuudet

organisaatioille

Erasmus-akkreditointi

Akkreditoitu organisaatio

Akkreditoitu konsortion
koordinaattori

Lyhytkestoiset hankkeet (short-term mobility 
projects KA122-VET)

Osallistuminen ilman
hakemusta

Konsortion jäsenenä

Vastaanottavana
organisaationa
toimiminen



Mitä lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet (KA122-VET) ovat?
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Hanketyyppi sopii liikkuvuustoimintaa aloitteleville ja organisaatioille, joilla ei ole Erasmus+ -akkreditointia

Hakijana on aina organisaatio (yksittäiset henkilöt eivät voi hakea avustusta toiminnosta)

Hakemukseen täytyy nimetä vähintään 1 ulkomainen kumppani ohjelmamaasta. Hanketyypissä ei voi toteuttaa 
globaalia liikkuvuutta E+ -ohjelman ns. kumppanimaihin. 

Hankkeen kesto 6-18 kk alkaen 1.6.2022-31.12.2022

Liikkuvuuksien maksimimäärä yhteensä 30 kpl koko hankkeen aikana (opiskelijat, henkilöstö, vastavalmistuneet)

Organisaatio voi jättää vain yhden hakemuksen / hakukierros. Max 3 lyhytkestoista hanketta / ohjelmakausi →
akkreditointi



Kuka voi hakea liikkuvuushanketta?
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Ammatillista koulutusta järjestävät organisaatiot

Ammatillisen koulutuksen sektorilla toimivat paikalliset ja alueelliset 
viranomaiset sekä muut organisaatiot

Yritykset ja muut julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka kouluttavat 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoita

→ Akkreditoinnin piirissä olevat organisaatiot ja konsortiot hakevat KA121-rahoitushaussa



Millaista toimintaa liikkuvuushankkeissa 
rahoitetaan?
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• Opiskelijoille ja vastavalmistuneille

• Henkilöstölle

Liikkuvuusjaksoja: 

• Kutsutut asiantuntijat 

• Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen

• Valmistelevat vierailut

Muut tuettavat toiminnot:



Opiskelijaliikkuvuus (Learner Mobility)

• Avustusta voi hakea seuraaviin toimintoihin:

1. Opiskelijaliikkuvuus (Learning mobility of VET learners 10-89 pv)

2. Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus ErasmusPro (Long-term learning mobility of VET 
learners 90-365 pv)

3. Osallistuminen ammattitaitokilpailuihin ulkomailla (Participation in skills competitions
1-10 pv)

• Liikkuvuusjakson voi suorittaa ulkomaisessa oppilaitoksessa, yrityksessä tai muussa 
soveltuvassa organisaatiossa

• Avustusta voi hakea tukihenkilöille (henkilökohtainen avustaja, opettaja), jonka tarve on 
osallistujalähtöinen ja perusteltavissa

• Jos ennen liikkuvuuksia tehdään virtuaalista yhteistyötä, esimerkiksi valmentautumista 
tulevaa jaksoa varten, ruksi hakulomakkeella blended
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Henkilöstöliikkuvuus (Staff mobility)

• Avustusta voi hakea seuraaviin toimintoihin:

1. Job-shadowing -jakso (job shadowing 2-60 pv)

2. Opetusjakso (teaching and training assignments 2-365 pv) ja  

3. Kurssit ja koulutukset (courses and training 2-30 pv)

o Kurssien ja koulutuksien valinnassa tulee noudattaa komission laatuvaatimuksia

• Jos ennen liikkuvuuksia tehdään virtuaalista yhteistyötä, esimerkiksi valmentautumista 
tulevaa jaksoa varten, ruksi hakulomakkeella blended



Muut tuettavat toiminnot
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Kutsutut asiantuntijat (invited experts 2-60 pv): Hankkeet voivat kutsua kouluttajia, 
opettajia, koulutuspolitiikan asiantuntijoita tai muita ammatillisen koulutuksen 
asiantuntijoita ulkomailta, jotka voivat kehittää opettamista, ohjaamista ja oppimista 
vastaanottavassa organisaatiossa

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen (hosting teachers in 
training 10-365 pv): Hankkeet voivat isännöidä opettajankoulutuksessa olevia 
opiskelijoita, jotka haluava suorittaa harjoittelun ulkomailla

Valmistelevia vierailujen toteuttaminen (preparatory visits): Hankkeet voivat 
järjestää valmistelevan vierailun vastaanottavaan organisaatioon / oppilaitokseen 
ennen liikkuvuusjaksoa. Valmistelevia vierailuja ei voi järjestää ilman, että ne 
tähtäävät opiskelijoiden tai henkilöstön tulevien liikkuvuusjaksojen suunnitteluun



Kuka voi osallistua liikkuvuusjaksolle?

Opiskelijat

• ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat ja 
oppisopimusopiskelijat (ml. erityistarpeiset, 
heikommassa asemassa olevat)

• vastavalmistuneet, joiden valmistumisesta on kulunut 
alle vuosi (12 kk)

Henkilöstö

• opettajat, kouluttajat ja kaikki muut ammatillisen 
koulutuksen asiantuntijat; mukaan lukien henkilöstö, 
joka työskentelee ammatillisen koulutuksen järjestäjän 
palveluksessa sekä

• johtajat, hallintohenkilöstö, kansainvälisestä 
liikkuvuudesta vastaavat henkilöt
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Minkälaiset vaikutukset tavoitteena 
opiskelijaliikkuvuudessa?
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Ammatillinen osaaminen

Opiskelumotivaatio

Työllistyminen ja työuralla eteneminen

Kielitaito ja kulttuurien tuntemus

Aloitteellisuus ja yrittäjyys

Yhteiskunnallinen osallistuminen

Itsetunto ja voimaantuminen



Mitä vaikutuksia henkilöstön ja työyhteisön 
näkökulmasta? 
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Ammatillinen osaaminen

Motivaatio ja tyytyväisyys omaan työhön, työssä jaksaminen

Opetuksen sisältöjen ja pedagogisten menetelmien kehittäminen, 
opetussuunnitelmatyö

Kielitaito ja eri kulttuurien ymmärtäminen, kotikansainvälisyyden 
hyödyntäminen

Ulkomaanjakson ohjausosaaminen

Koulutuksen ja  työelämäyhteistyön kehittäminen

Muutosvalmius, kansainvälisyyden edistäminen monipuolisesti



Liikkuvuushankkeen suunnittelu ja toteutus

Liikkuvuushanke sisältää seuraavat vaiheet:

1. Suunnittelu (oppimistulokset, 
liikkuvuustoiminnot ja työsuunnitelma, 
aikataulu)

2. Valmistelu (käytännön järjestelyt, 
osallistujien valinta, sopimukset, 
osallistujien valmennus)

3. Liikkuvuusjaksojen toteutus 

4. Seuranta (toiminnan arviointi, validointi ja 
muodollinen tunnustaminen, projektin 
tulosten levitys ja käyttöönotto)

→ Hyvä hanke on huolellisesti suunniteltu, tarpeet 
ja tavoitteet on perusteltu selkeästi ja konkreettisesti
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Huomioi hankesuunnittelussa
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Tarveanalyysi; mitä liikkuvuustoiminnalla tavoitellaan ja miksi hanke halutaan toteuttaa? Onko 
aiempaa kokemusta kv-yhteistyöstä? Mitä opittu, mitä hyötyjä saatu, mitä voisi tehdä eri tavalla?

Tausta ja tarve

Miten kansainvälinen toiminta näkyy organisaation strategiassa, toiminnassa ja sen
kehittämisessä? Mitä haluatte kehittää toiminnan avulla?

Strategisuus

Osallistujat; ketkä osallistuvat, miksi ja miten heidät valitaan? Onko mukana vähemmän
mahdollisuuksia omaavat?

Kohderyhmä

Keitä partnerit ovat, mistä maista? Millä perusteella valitaan? Kuvaa millainen
organisaatio/oppilaitos kyseessä?

Partnerit

Keitä mukana toteutuksessa, kv-tiimin perustaminen? Organisaation sitoutuminen? Tarvitaanko
omarahoitusta? 

Resurssien varmistaminen

Aikataulutus, konkreettinen käytännön toteutus?
Työsuunnitelma

Mihin toiminnalla pyritään, mikä muuttuu? Vaikutukset eri tasoilla (yksilö/organisaatio/alue jne.)? 
Miten varmistetaan?

Vaikutus



Hankkeiden valintakriteerit

• Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään seuraavin kriteerein:
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Relevance of the project

Hankkeen merkitys 30 p.

Quality of the project design 

Hankesuunnitelman laatu 40 p.

Quality of follow-up actions

Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen 30 p.

• Minimipistemäärä on 60/100 pistettä
• Lisäksi jokaisesta osiosta on saatava 

vähintään puolet enimmäispistemäärästä,
• Arvioijan oppaassa arviointikriteerit 

avattuna
o Auttaa hahmottamaan, mihin arvioijat 

kiinnittävät huomioita ja mitä kaikkea he 
arvioivat

o Vuoden 2022 versio ei ole vielä 
ilmestynyt, merkittäviä muutoksia ei 
kuitenkaan pitäisi tulla 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/guide-for-experts-on-quality-assessment-2021


EU Login -tunnus ja OID-koodi, tekniset hakuohjeet

• Tarvitset EU Login -tunnuksen hakulomakkeen täyttämistä sekä OID-
koodin (organisaatiokoodi) hankkimista varten

• Jos sinulla on jo olemassa oleva tili aiemmilta hakukierroksilta, käytä samaa tiliä ja 
tunnuksia

• Ohjeet verkkosivuilla: www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-
hakijalle-ka122-vet#anchor-eu-login--tunnus-ja-oid-koodi

• Huomaa, että sähköpostin on hyvä olla työsähköposti, jota tulet käyttämään jatkossa 
myös mahdollisen hankkeen hallinnossa

• Komission laatimat tekniset ohjeet esim. hakulomaketta varten Applicant Guides: 
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=33530769
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-vet#anchor-eu-login--tunnus-ja-oid-koodi
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=33530769


Mistä hankkeen rahoitus 
koostuu?



Mistä hankkeen rahoitus koostuu?
Yksikkökorvauksiin perustuvat kululuokat
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Organisointituki (Organisational support) €/hlö

Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan €/hlö 

Yksilötuki (Individual support) maittain apurahataulukon mukaan pv/€/hlö

Kielivalmennustuki (Linguistic support) €/hlö

Kurssimaksut (Course fees) 80 €/kurssipäivä

Valmistelevat vierailut (Preparatory visits) 575 €/hlö

Osallisuustuki organisaatiolle (Inclusion support for organisations) 100 €/hlö

Ks. Ohjelmaopas 
What are the funding
rules PDF s. 95

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


Mistä rahoitus koostuu?
Todellisiin kustannuksiin perustuvat kululuokat
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Osallisuustuki osallistujalle 
(Inclusion support for participants)

todellisten kulujen mukaan €/hlö

Poikkeukselliset kulut (Exceptional
costs) JA korotettu matkatuki 

(Expensive cost for expensive travel) 
todellisten kulujen mukaan €/hlö



Budjetin muodostuminen hakulomakkeella

• Hakulomake laskee tukisummat automaattisesti sen mukaan, mitä aktiviteetteja 
haetaan, mihin kohteisiin ja kuinka pitkäksi aikaa, jne. 

• Näet yhteenvedon Budget summary -kohdassa täytettyäsi tiedot eri välilehdille 
(Travel, Individual support jne.) Budget-kohdassa. 
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Matkatuki
• Selvitä komission välimatkalaskimella (Distance

Calculator) matkan etäisyys

• Etäisyys lasketaan lähettävän organisaation sijainnista 
vastaanottavan organisaation sijaintiin

• Hakulomake laskee matkatuen määrän matkan 
pituuden mukaan (ks. summat taulukosta) 

• Tukisumma kattaa tuen edestakaiseen matkaan 
kohteeseen

• Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää yksilötukea 
matkapäiviltä ennen jaksoa ja sen jälkeen (yht. 2 pv)

• Ympäristöystävälliseen matkustukseen saat 
suuremman matkatuen

• Laita rasti ruutuun kohdassa Green Travel (= maata 
pitkin matkustaminen)

• Voit hakea yksilötukea useammalta päivältä (max. 
yhteensä 6 matkapäivää)
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Matkaetäisyys

(km)
Tukisumma (€)

Tukisumma (€)

vihreä matkustaminen

10-99 km 23 € / osallistuja -

100-499 km 180 €/ osallistuja 210 € / osallistuja

500-1999 km 275 € / osallistuja 320 € / osallistuja

2000-2999 km 360 € / osallistuja 410 € / osallistuja

3000-3999 km 530 € / osallistuja 610 € / osallistuja

4000-7999 km 820 € / osallistuja -

8000 km tai yli 1500 € / osallistuja -

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Yksilötuki (Individual support)

• Tuki ulkomaanjakson keston ja kohdemaan mukaan

• Ensimmäisen 14 päivän tuki on korkeampi kuin seuraavien
15-360 päivän 

• Tuki maksetaan myös matkapäiviltä, mutta matkapäiviä ei tarvitse merkitä 
osallistumistodistukseen (esim. Europassiin)

• Suositus on, että matka tapahtuu niinä päivinä, kun ei ole muuta ohjelmaa

• Opiskelijat: Jakson minimipituus on 10 kalenteripäivää + 2 matkapäivää

• Muita vähemmän mahdollisuuksia omaaville osallistujille voidaan perustelluista syistä järjestää 
vähintään 2 päivää + 2 matkapäivää kestäviä liikkuvuusjaksoja

• Henkilöstö: Jakson minimikesto on 2 pv ohjelmaa kohdemaassa (+ matkapäivät)
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Kielivalmennustuki 150 € (Linguistic support)

• Voit hakea kielivalmennustukea:

o yli 30 päivää kestävään henkilöstön liikkuvuuteen sekä

o opiskelijoiden lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöliikkuvuuteen

• Tukea haetaan vain, jos kohdemaan kieltä ei löydy OLS-verkkovalmennusportaalista (lähes kaikki 
kielet löytyvät ☺)

• Pitkäkestoiselle ErasmusPro-jaksolle osallistuva opiskelija on aina oikeutettu ylimääräiseen 
kielivalmennustukeen

• Ks. tarkemmin: www.oph.fi/fi/ohjelmat/online-linguistic-support-ols-kielivalmennus-
verkossa#anchor-ols-palvelussa-opiskeltavat-kielet

• Kielivalmennustuki on tarkoitettu kustannuksiin, jotka aiheutuvat kieltenopetusmateriaalin ja 
koulutuksen järjestämisestä osallistujille
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http://www.oph.fi/fi/ohjelmat/online-linguistic-support-ols-kielivalmennus-verkossa#anchor-ols-palvelussa-opiskeltavat-kielet


Kurssimaksut ja valmistelevat vierailut 
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• 80 € osallistujaa kohden päivässä

• henkilöstön jäsen voi saada enintään 800 € kurssimaksuihin hankkeen aikana

Kurssimaksut (Course fees)

• 575 € / osallistuja (tuki ns. könttäsumma)

• Enintään 3 osallistujaa / vierailu (kestoa ei määritelty)

• Valmistelevia vierailuja voi toteuttaa kaikkien muiden aktiviteettien paitsi kurssien 
valmisteluun

• Osallistujana voi olla henkilöstö ja poikkeustapauksissa opiskelijat: 
oPitkäkestoiseen ErasmusPro -liikkuvuuteen osallistuva opiskelija

oMuita vähemmän mahdollisuuksia omaava opiskelija

Valmistelevat vierailut (Preparatory visits)



Osallisuustuki
Osallisuustuki jakautuu sekä yksikkötukeen että todellisiin kuluihin

perustuvaan tukeen:

1. Osallisuustuki organisaatiolle (Inclusion support for organisations)

• Lisätuki liikkuvuustoimintojen järjestämiseen

• Yksikköavustus on 100 € / osallistuja, jolla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia

2. Osallisuustuki osallistujalle (Inclusion support for participants):

• Todellisiin kuluihin perustuva tuki

• Tuki osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia sekä heidän 
tukihenkilöilleen, tuki korvaa 100 % todellisista tukikelpoisista kuluista

• Myös matka- ja oleskelukustannuksiin voidaan hakea avustusta tästä 
kululuokasta, jos samoille osallistujille ei ole haettu avustusta matkoja ja 
yksilötukea koskevista kululuokista.

• Syötä hakulomakkeelle haettava summa ja mihin tukea haetaan ja miksi
25



Poikkeuksellisten kulujen hakeminen (Exceptional
Costs) 1/2

• Exceptional costs for visa and other entry requirements

➢ Hyväksyttäviä kuluja ovat esimerkiksi: Covid-testit, viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, 
oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset 

➢ Korvaus on 100 % tukikelpoisista kuluista

➢ Haetaan kohdassa Budget → Exceptional costs 

➢ Perustele tarvittava summa sekä mihin ja miksi tukea haetaan

➢ Poikkeuksellisista kuluista on oltava tositteet ja ne toimitetaan kansalliseen toimistoon 
loppuraportin yhteydessä 
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Poikkeukselliset kulut – korotettu matkatuki 
(Exceptional Costs for Expensive Travel) 2/2

• Exceptional costs for expensive travel

➢ Voidaan hakea matkustukseen liittyviin kalliimpiin matkustuskustannuksiin maantieteellisen syrjäisyyden tai 
etäisyyden takia tai muiden esteiden vuoksi

o Kun tavallisten rahoitussääntöjen mukaiset korvaukset eivät kata vähintään 70 % avustuskelpoisista kustannuksista

o Korvaus on 80 % todellisista tukikelpoisista kuluista (rahoituksen myöntäminen kalliista matkoista aiheutuviin 
poikkeuksellisiin kuluihin korvaa erillisen matkatuen)

➢ Haetaan kohdassa Budget → Travel → Travel distance -pudotusvalikko, syötä 100 % haettava summa, lomake
laskee tuettavan summan

➢ Perustele tarvittava summa; mihin ja miksi tukea haetaan (tällä hetkellä lomakkeella virhe; selityslaatikko
puuttuu, on korjauksessa)

➢ Voidaan myöntää jaksolle lähtevälle ja hänen mahdolliselle tukihenkilölleen

➢ Poikkeuksellisista kuluista on oltava tositteet ja ne toimitetaan kansalliseen toimistoon loppuraportin 
yhteydessä 27



Ammattitaitokilpailut

• Liikkuvuushankkeissa voi hyödyntää aktiviteettia
“Participation in Skills Competitions”

• Kilpailijan tulee olla opiskelija tai vastavalmistunut (valmistunut 12 
kuukauden sisällä)

• Kelpoisia ovat EuroSkills ja muut ammattitaitokilpailut ulkomailla

➢ Ammattitaitokilpailut = alakohtaisia tapahtumia, joissa on keskeisessä osassa 
ammattiin opiskelevien kilpailu, jossa he esittelevät taitojaan. Tapahtumien 
tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, tunnustaa ja vaihtaa kokemuksia, taitotietoa ja 
ammatillisen koulutuksen teknologisia innovaatioita. Ne järjestetään yritysten, 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien, kauppakamarien sekä muiden ammatillisen 
koulutuksen houkuttelevuutta ja huippuosaamista parantamaan pyrkivien 
sidosryhmien tiiviinä yhteistyönä.

28



Hakulomake



KA122-VET ammatillisen koulutuksen 
lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen rahoitushaku

30

Valitse oikea lomake 
ja klikkaa Apply!

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

Opportunities→ Erasmus+  → Vocational Education and Training

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
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Omat hakemukset valikossa



Näkymä hakemuksen aloitussivusta
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Syötä lomakkeeseen hakijan ja partnereiden OID-koodit (Organisation ID) 
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Hankkeen yhteyshenkilö ja laillinen allekirjoittaja
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Background – taustatietoja hakijaorganisaatiosta
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Objectives – tavoitteet
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Hankkeen tavoitteet (objectives) ja keskeiset teemat (topics)
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• Valitse pudotusvalikosta hankkeen keskeiset teemat 1-3 kpl
• Myös yksi teema on riittävä!



Activities – millaisia liikkuvuusmuotoja haette?
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Activities: toimintokohtaiset lisätiedot
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Anna perustiedot ja kuvaile lyhyesti:
• Liikkuvuuksien sisällöt ja toiminnan 

odotetut tulokset?
• Miten toiminnot hyödyttävät 

osallistujia?
• Miten toiminta edistää hankkeen 

tavoitteita?
• Miten mitataan/arvioidaan hyötyjä 

osallistujille ja muita hankkeen 
tuloksia?

• Miten osallistujat valitaan 
liikkuvuusjaksoille?

• Mihin tavoitteiseen aktiviteetit 
vastaavat?

Aktiviteettien kuvaus



Aktiviteettien yhteenvetonäkymä – muista max 30 
liikkuvuutta hankkeen aikana



Follow-up; hankkeen vaikutuksien, toiminnan tulosten 
levittämisen ja arvioinnin kuvaus
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Project summary; hankkeen esittely tiiviisti
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Liitteet; DoH ainut pakollinen
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Hakemuksen jakaminen
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read
read/write
read/write/submit

• Hakemuksen voi jakaa 
tarvittaessa toisen 
henkilön kanssa

• Vastaanottajalla tulee 
olla EU Login -tunnus

• Ole tarkkana mitkä 
oikeudet annat: 
valinnan mukaan luku-, 
lähetys- tai 
muokkausoikeudet



Tarkistuslista ja hakemuksen lähetys
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Hakulomakkeen lopussa on tarkistuslista, johon tulee merkitä että olet tarkistanut seuraavat kohdat:
• Hakemus täyttää ohjelman oppaassa esitetyt kelpoisuuskriteerit 
• Kaikki kentät ovat hakulomakkeessa täytetty
• Olet valinnut oikean kansallisen toimiston valikosta



Hakuohjeet ja lisätietoa

• Erasmus+ Programme Guide 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en

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

• Ohjeita hakijalle: 
www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-
liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-vet

• Arvioijan opas:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/guide-
for-experts-on-quality-assessment-2021
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
http://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-vet
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/guide-for-experts-on-quality-assessment-2021


Hakuneuvonnat ja deadline 
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24.1.2022 klo 14-15.30  
Hakuinfo

3.2.2022 klo 14-15  
Kyselytunti

23.2.2022 Hakuaika 
päättyy klo 13 (12 CET)



Seuraavia hakukierroksia ajatellen: Erasmus+ akkreditointi 
ammatilliselle koulutukselle
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Akkreditoinnin tarkoitus kannustaa liikkuvuuden strategiseen suunnitteluun ja 
laatuun

Seuraavan kerran akkreditointia on mahdollista hakea syksyllä 2022

Akkreditoiduille organisaatioille rahoitus on taattu. Liikkuvuusmääriä haetaan 
vuosittaisessa haussa. 

www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-akkreditointi-ammatilliselle-koulutukselle

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

