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ERASMUS-AKKREDITOINTI

ERASMUS+ -OHJELMAN TULEVAISUUS

Vuonna 2014 käynnistetty Erasmus+ -ohjelma on luonut lukuisia 
mahdollisuuksia liikkuvuudelle ja yhteistyölle koulutuksen, 
nuorisotoimen ja urheilun aloilla. Se on tarjonnut osallistujille 
arvokkaita taitoja ja kokemuksia ja auttanut nykyaikaistamaan 
koulutusta ja nuorisotyötä kaikkialla Euroopassa.
Uuden ohjelman (2021–2027) tavoitteena on olla aiempaa 
osallistavampi, avoimempi ja kestävämpi. Uusi ohjelma tukee 
digitaalista siirtymää eurooppalaisessa koulutuksessa ja edistää 
eurooppalaisen koulutusalueen luomista.
Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat, uusi ohjelma on suunniteltu 
aiempaa helppokäyttöisemmäksi organisaatioille. Erasmus-
akkreditointi on keskeisen tärkeä elementti tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.
Erasmus-akkreditointi on uusi tapa päästä mukaan uuden 
ohjelman liikkuvuustoimintoihin. Tässä esitteessä selitetään, miten 
akkreditointi toimii, ketkä voivat hakea sitä ja mitkä ovat sen hyödyt.
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Erasmus-akkreditointi  
on eräänlainen jäsenkortti 
ohjelman liikkuvuustoimintaa 
varten.

Organisaatiot on 
akkreditoitava vain kerran, 
jotta ne voivat saada 
rahoitusta avaintoimen 1 
liikkuvuustoimintoihin 
ohjelman seitsemän 
vuoden aikana.



Laadun tae 

Erasmus-akkreditointia hakiessaan 
organisaatiot sitoutuvat 
noudattamaan Erasmus-ohjelman 
laatustandardeja . Akkreditoiduille 
organisaatioille nämä standardit 
ovat menestyksen avain. 
Osallistujille ne ovat laadun tae.  
Voit tutustua laatustandardeihin 
akkrediointipyynnössä tai 
hakulomakkeessa.
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AIKUISKOULUTUS  
Mukaan lukien virallinen ja 
epävirallinen aikuiskoulutus  
ja aikuisten arkioppiminen.

AMMATILLINEN KOULUTUS 
Mukaan lukien ammatillinen perus- ja 
jatkokoulutus ja työssäoppiminen 
kaikissa muodoissaan.

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS 
Mukaan lukien varhaiskasvatus 
ja päivähoito, esi-, perus- ja 
keskiasteen koulutus.

MITÄ ERASMUS-
AKKREDITOINTI KATTAA?

Erasmus-akkreditointi antaa organisaatioille 
mahdollisuuden osallistua oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen ohjelman avaintoimen 1 välityksellä. 
Avaintoimen 1 avulla organisaatiot voivat tarjota 
ammatillisia ja henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia 
oppijoille, opettajille, kouluttajille ja muulle 
koulutushenkilöstölle. 
Kukin Erasmus-akkreditointi kattaa yhden kolmesta 
koulutuksen alasta:  

TUETUT TOIMET:

Henkilöstön liikkuvuus  
job-shadowing-jaksona, 
opetusjaksona tai kurssille/
koulutusjaksolle osallistumisena.

Yksilöliikkuvuus oppilaille, aikuisille 
oppijoille, ammattiin opiskeleville, 
oppisopimusopiskelijoille ja 
vastavalmistuneille. 

Ryhmäliikkuvuus oppilaille 
ja aikuisille oppijoille. 



ERASMUS-AKKREDITOINTI

KETKÄ VOIVAT HAKEA?
Hakemuksia voivat tehdä 
ohjelmamaiden organisaatiot. 
Ohjelmamaihin lukeutuvat kaikki 
Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä 
useat muut ohjelmaan liittyneet 
maat. Täydelliseen luetteloon 
ohjelmamaista ja niiden kansallisista 
toimistoista voi tutustua täällä:  
https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_fi
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MONET ERILAISET ORGANISAATIOT 
OVAT HAKUKELPOISIA, MUKAAN 
LUKIEN:

Organisaatiot, jotka tarjoavat 
yleissivistävää koulutusta, 
ammatillista koulutusta tai 
aikuiskoulutusta

Paikallis- ja alueviranomaiset, 
yleissivistävää, ammatillista ja 
aikuiskoulutusta koordinoivat tahot 
ja muut yleissivistävän, 
ammatillisen ja aikuiskoulutuksen 
alalla toimivat organisaatiot

Yritykset ja muut organisaatiot, jotka 
vastaanottavat ammatillisessa 
koulutuksessa olevia opiskelijoita tai 
oppisopimusoppilaita, kouluttavat 
heitä tai muulla tavoin työskentelevät 
heidän kanssaan.

Tarkista kansallisen  
toimistosi verkkosivustolta,  
voiko organisaatiosi hakea 
akkreditointia!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_fi
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_fi
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OMAN STRATEGIAN 
TEKEMINEN

Erasmus-akkreditoinnin avulla 
voit määrittää omat tavoitteesi, 
ja se antaa sinulle vapauden 
valita etenemisnopeutesi. 
Edistyessäsi voit myös päivittää 
suunnitelmaa pitääksesi sen 
ajan tasalla.

TULEVAISUUTEEN 
SIJOITTAMINEN

Rahoituksen vakaa saatavuus 
tarkoittaa, että voit keskittyä 
pitkän aikavälin tavoitteisiin. 
Liikkuvuustoimintoja voidaan 
käyttää organisaation 
opetuksen ja oppimisen laadun 
asteittaiseen nostamiseen 
uudelle tasolle.

MITKÄ OVAT 
ERASMUS-
AKKREDITOINNIN 
EDUT?

Akkreditointia varten organisaatioiden on 
laadittava suunnitelma korkealaatuisten 
liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi  
ja käytettävä niitä parantaakseen 
koulutustarjontaansa. Akkreditoinnin jälkeen 
organisaatiot voivat hyötyä seuraavista eduista: 

VAKAA RAHOITUS

Organisaatiosi voi  
luottaa siihen, että se  
saa ohjelmasta tukea 
vuosittain uusiin 
liikkuvuustoimintoihin.

MAHDOLLISUUDET 
KASVULLE JA KOKEILULLE

Voit kokeilla uudenlaisia 
toimintoja tai yhteistyötä uusien 
kumppaniorganisaatioiden 
kanssa; uutta hakemusta ei 
tarvitse laatia joka kerta.  

Tarkista kansallisen  
toimistosi verkkosivustolta,  
voiko organisaatiosi hakea 
akkreditointia!
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ERASMUS-
AKKREDITOINNIN 
KAKSI TYYPPIÄ

Jos päätät hakea Erasmus-
akkreditointia, vaihtoehtoja on kaksi:

ERASMUS-AKKREDITOINTI 
YKSITTÄISILLE ORGANISAATIOILLE
Tämä on tavallinen vaihtoehto – 
organisaatiosi hakee rahoitusta omalle 
henkilöstölleen tai oppijoilleen. 
Kun olet saanut arvokasta kokemusta, 
yksilöllinen akkreditointisi voidaan myös 
päivittää liikkuvuuskonsortion 
koordinaattorin akkreditoinniksi.

LIIKKUVUUSKONSORTION 
KOORDINAATTOREIDEN 
ERASMUS-AKKREDITOINTI
Akkreditoidut liikkuvuuskonsortion 
koordinaattorit voivat johtaa 
organisaatioiden ryhmää, joka toteuttaa 
yhteistä suunnitelmaa ja järjestää 
liikkuvuustoimintoja ulkomailla.   
Konsortion jäseniltä ei edellytetä 
Erasmus-akkreditointia, mutta niiden  
on oltava samasta maasta kuin 
organisaatiosi.

Etkö ole varma, haluatko hakea? 
On muitakin vaihtoehtoja!
Erasmus-akkreditointi ei ole pakollinen.  
On muitakin tapoja liittyä ohjelmaan. 
Tässä on joitain vaihtoehtoja:
• hae lyhytkestoista avaintoimi 1 -hanketta
• liity olemassa olevaan 

liikkuvuuskonsortioon
•  ota vastaan osallistujia ulkomaisesta 

kumppaniorganisaatiosta



AMMATILLISELLE KOULUTUKSELLE • YLEISSIVISTÄVÄLLE KOULUTUKSELLE • AIKUISKOULUTUKSELLE 7

HAKUMENETTELY  

Hakemukset jätetään maasi kansalliselle toimistolle.

Hakuprosessi keskittyy Erasmus-suunnitelman 
laadintaan. Suunnitelmassa esitetään, miten aiot 
järjestää liikkuvuustoimintaa ja mitä organisaatiosi 
haluaa saavuttaa sen toteutuksella. Erasmus-
suunnitelman tulisi kattaa vähintään kaksi vuotta. 
Erasmus-suunnitelman jatkaminen ei edellytä uutta 
hakemusta. 

Hakumenettely on yksinkertainen. Hakulomake 
tarjoaa kehyksen Erasmus-suunnitelman laadintaan. 
Kuhunkin osaan sisältyy selityksiä ja ohjeita. 

Voit tutustua hakulomakkeeseen tästä:  
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/ 
af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

MITEN SAAN RAHOITUSTA?

Jos hakemuksesi hyväksytään, saat pääsyn 
erityiseen avaintoimen 1 rahoituksen 
nopeutettuun menettelyyn. Rahoitusta voidaan 
sen jälkeen hakea vuosittain yksinkertaisesti 
lähettämällä rahoituspyyntö kansalliselle toimistolle.  

Hyvä uutinen on, että rahoituspyyntö eroaa 
tavallisesta hakemuksesta. Tarvitsemasi 
rahoituksen arvioimiseen tarvitaan vain perustiedot, 
kuten osallistujien lukumäärä ja toimintatyypit.

Kansallinen toimisto jakaa käytettävissä olevan 
rahoituksen akkreditoitujen organisaatioiden kesken 
vuosittain. Määrärahojen haku- ja jakomenettelyä 
kuvataan yksityiskohtaisesti kansallisen toimiston 
verkkosivustolla ja vuosittain julkaistavassa 
ohjelmaoppaassa.

ENTÄ JOS ORGANISAATIONI 
TOIMII USEAMMALLA KUIN 
YHDELLÄ KOULUTUSALALLA?

Organisaatio voidaan akkreditoida useammalla 
kuin yhdellä alalla! Tässä tapauksessa on 
toimitettava erilliset hakemukset kunkin alan 
osalta, jolle haetaan akkreditointia.

VOINKO HAKEA AKKREDITOINTIA,  
JOS ORGANISAATIOLLANI EI OLE 
KOKEMUSTA ERASMUS+ 
-OHJELMASTA?  

Kyllä voit! Erasmus-akkreditoinnit ovat avoimia 
kaikille asiasta kiinnostuneille organisaatioille. 

Aikaisempi kokemus Erasmus+ -ohjelmasta  
ei ole välttämätön. Jos et ole varma, tarkista 
kansalliselta toimistoltasi, onko  
organisaatiosi hakukelpoinen.

ENTÄ JOS ERASMUS-
SUUNNITELMAANI ON 
MUUTETTAVA MYÖHEMMIN?

Olosuhteet muuttuvat ja kaikkia suunnitelmia 
on ajoittain mukautettava. Erasmus-
akkreditoinnin yhteydessä tämä ei ole 
ongelma. 

Käytännön yksityiskohtia – kuten tarkkaa 
osallistujamäärää, toiminnan sijaintia tai kestoa 
– voidaan muuttaa toteutuksen aikana. Voit 
myös päivittää Erasmus-suunnitelman 
tavoitteita tarvittaessa. Kansallinen toimisto 
antaa ohjeita siitä, milloin ja miten tämä 
voidaan tehdä.

VOINKO HAKEA ENSI VUONNA?

Kyllä voit! Erasmus-akkreditointihaku on 
avoinna joka vuosi. 

KYSYMYKSIÄ  
JA VASTAUKSIA

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


HALUATKO SAADA LISÄTIETOJA?

Lisätietoja ja resursseja on saatavilla tästä:  

Lue ohjelmaoppaasta: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fi

Voit tutustua hakulomakkeeseen tästä:  
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Ota yhteyttä kansalliseen toimistoosi: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_fi
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