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Lomakkeen avaamiseen/täyttöä varten tarvitset EU login -tunnuksen

• Tee EU login-tunnus (jos ei ole vielä): https://webgate.ec.europa.eu/cas/

Lomake toimii yleisimmillä verkkoselaimilla

• Testattu: Firefox 52.9.0, Chrome 76 ja Microsoft Edge 41.
Huom. Lomaketta ei ole testattu Microsoft Explorer –selaimella, koska Micosoft on päättänyt
ohjelman tuen v. 2015. Huom. Mac-käyttäjät, lomaketta ei ole testattu Safarilla.  

Tärkeää! Pidä hakulomaketta auki vain yhdellä välilehdellä ja yhdellä selaimella kerrallaan

• Lomake tallentuu automaattisesti. Jos lomake on auki useammassa selaimessa tai 
välilehdessä samaan aikaan , tallennus tapahtuu viimeisimmän avoinna olevan
selainikkunan mukaan. 
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https://webgate.ec.europa.eu
/erasmus-applications

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications
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Valitse oikea hakulomake!
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https://webgate.ec.europa.eu
/erasmus-applications

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications
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Näin löydät aloittamasi hakulomakkeen Näet vain omalla EU login –tunnuksella 
tehdyt hakemukset ja ne hakemukset, 
jotka jaettu EU-tunnuksellesi.



Guidelines for completing WEB applications:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Forms+Guidelines

Ohjeet

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Forms+Guidelines


Navigointi: vasemmasta valikosta ja sivujen ”murupoluista”
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Lomakkeen symbolit
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Kysymysosiossa on puuttuvia tietoja.

Kaikki tiedot on täytetty (muodollisesti oikein).

Kentän sisältöön liittyvä ohjeteksti. 

Valikko, jonka alta löytyy linkki täydennettäviin tietoihin 
(esim. organisation details tai activity details) tai mahdollisuus esim. tietojen 
poistoon.
Esimerkkejä valikoista:



Lomakkeen tallennus ja kirjautuminen ulos

▪ Lomake tallentuu automaattisesti 2 sekunnin välein. 
(Huom. vain yksi välilehti/selain!)

▪ Kun lopetat työskentelyn, sulje selain tai välilehti tai 
poistu sivun yläreunan ”logout” kohdasta.

▪ Aiemmin aloitetun hakemuksen löydät uudelleen 
aloitussivulta kohdasta ”My applications”

▪ Aloitussivun saa näkyviin ”mökki”-symbolin takaa
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Lomake .pdf -muotoon

• Lomakkeen voi ladata .pdf –muodossa (vasemman valikon 
alalaidasta)

• Pdf-dokumentista hahmottaa hyvin hakemuksen 
kokonaisuudessaan (jos haluaa nähdä kaikki kysymykset, 
pitää täydentää hakemuksen kysymyksiä)

• Valmis <submitted> hakemus kannattaa tallentaa itselleen 
.pdf –muodossa ja jakaa partnereille. 
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Luku- ja/tai kirjoitusoikeuksien jakaminen

• Luku- ja luku-/kirjoitusoikeudet voi antaa kaikille mukana oleville 
(harkitkaa kenelle minkälaiset oikeudet annatte)

• Sisältöjä voi työstää yhdessä myös jollain toisella alustalla (ei 
hakulomakkeessa)

Luku tai luku- ja kirjoitusoikeudet: 

• Hakemuksen kohdasta sharing

• Lukuoikeuden saajalla pitää olla EU-login tunnukset liitettynä 
sähköpostiosoitteeseen, joka lisätään hakemukseen

• Yhtä aikaa ei voi olla kahta muokkaajaa, n. 10 min viive kahden 
eri käyttäjän välillä

• Yksityiskohtaiset ohjeet luku- ja kirjoitusoikeuksien jakamisesta:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web
+Forms+Sharing+an+application
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Forms+Sharing+an+application


Ennen hakemuksen täyttöä

• Muodosta partneriryhmä, tee hankesuunnitelma, määrittele hankkeen 
tavoitteet ja toiminnot. Tämän jälkeen hankesuunnitelma on helpompi viedä 
hakulomakkeelle. 

• Pyydä partnereilta OID-koodit ja yhteyshenkilöiden tiedot (Associated persons: 
Legal representative ja Contact persons) lomaketta varten. 

• Kartoita myös liitännäispartnerit (associated partners) – he eivät tarvitse OID-
tunnusta.

Ennen hakemuksen jättämistä - hankkeen perustietojen syöttämisen 
jälkeen:

• Pyydä partnereilta allekirjoitukset mandaattikirjeisiin 
(Mandaattikirjeen pohja tulostetaan hakujärjestelmästä ja allekirjoitetaan + 
skannataan ja ladataan tiedostona hakujärjestelmään.)
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Organisation ID (OID)

• Jokainen hankkeessa mukana olevan organisaation pitää rekisteröityä EU:n 
organisaatiorekisteriin. Rekisteröitymisen jälkeen organisaatio osaa OID-
tunnuksen. OID tuo hakulomakkeeseen organisaation perustiedot.

• Vanhoista PIC-tunnuksista on muodostettu automaattisesti uusi OID-koodi eli 
Organisation Identification code. 

• OID:tä käytetään kansallisesti hallinnoiduissa Erasmus+ ja ESC –hankkeissa.

• PIC (Participant Identification Code ) jää komissiosta hallinnoitujen hankkeiden 
käyttöön.

• Jos organisaatiolla on ollut aiemmin käytössä PIC-koodi, rekisteröitymistä ei 
tarvitse tehdä uudelleen, vaan voi käyttää PIC:stä automaattisti muodostettua 
OID-koodia.
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https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home
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Suositellaan Expand advanced search, koska 
siinä on monipuolisemmat hakuominaisuudet.
Expand advanced search –nappulan takaa voi 
hakea OID-koodin PIC-koodin avulla. 

Uuden organisaation rekisteröiminen.



Tietojen syöttäminen hakulomakkeelle
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TAI Exchange of good practices



Esimerkki: Yhteystietojen syöttäminen
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• Applicant organisation details: harmaiden kenttien tiedot tulevat OID:stä ja
valkoisiin kenttiin täydennetään tiedot.
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• Preferred contact tarkoittaa hankkeen yhteyshenkilöä, yleensä hankkeen koordinaattori.



Esimerkki: Koulutus- ja opintotilaisuuksien
tiedot
(Learning, teaching and training activities, LTT)
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HUOM. jos valitsette liikkuvuudeksi: Short-term exchanges of groups of pupils 
(opiskelijoita mukana), niin PARTICIPANTS on opiskelijoiden määrä ja 
ACCOMPANYING PERSONS on mukaan lähtevän (opetus)henkilöstön määrä
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Hakemuksen liitteet (Annexes)
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1. Declaration of honour (Template)
2. Mandaattikirjeet (Template)
3. Muut liitteet ”Any relevant documents”

Tekniset rajoitukset:
• Yksittäisen tiedoston enimmäiskoko: 15 MT
• Liitetiedostojen enimmäismäärä 100 kpl ja tiedostojen 

yhteiskoko: 100 MT. 
• Sallittuja tiedostomuotoja: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, 

JPG, TXT, ODT, ODS, CDOC, DDOC, BDOC
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1) Ladataan (download) 
ja 
2) tallennetaan omalle 
koneelle 
3) tulostettavaksi ja 
allekirjoitettavaksi 
Declaration of honour -
dokumentti.
(…jatkuu seuraavassa kalvossa)
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4) Liitetään (add ja 
upload) 
allekirjoitettu 
Declaration of 
honour –
dokumentti 
hakemukseen. 



Declaration of 
honour on 
tallennettu!

Jos haluat poistaa liitetiedoston, voit poistaa sen rastilla.
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Hakemuksen lähetys (Submit)
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HUOM: Lähetä (submit) hakemus hyvissä ajoin.

Mikäli haluat täydentää hakemusta, voit lähettää sen useamman kerran 
ennen hakuajan päättymistä. Viimeisin lähetetty hakemus otetaan 
käsittelyyn. 

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida arvioinnissa.
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Kiitos!  

Jäikö kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä!
Sektorikohtaiset yhteyshenkilöt 

• Yleissivistävä koulutus KA201: Santeri Suvanto, Tytti Voutilainen

• Ammatillinen koulutus KA202: Hannele Nevalampi, Tiina Pärnänen, Outi 
Lindroos

• Korkeakoulutus KA203: Anne Siltala, Outi Tomperi

• Aikuiskoulutus KA204: Virpi Keinonen

• Nuoriso KA205: Terhi Liintola

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi
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Onnea hakemuksen laatimiseen!


