
HAKULOMAKEOHJE VUONNA 2020 ERASMUS+ YLEISSIVISTÄVÄLLE KOULUTUKSELLE, KA120 AKKREDITOINTI (Ohje 28.9.2020) 

 

Hakuaika päättyy 29.10.2020 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12). 

• Hakulomake KA120 on englanninkielinen mutta sen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.  

Hankkeiden arviointi tapahtuu Suomen kansallisessa toimistossa, Opetushallituksessa, jonka nimi on englanniksi FI01 Finnish 
National Agency for Education EDUFI. Hakulomakkeen avokysymyksiin tulee vastata mahdollisimman kattavasti ja 
konkreettisesti. Vastauksissa tulee olla mahdollisimman täsmällinen; mitään tietoa ei tule pitää itsestäänselvyytenä, sitä mitä ei 
ole hakemuksessa ei voida huomioida. Vastaukset kirjoitetaan kokonaisina lauseina, käyttäen mahdollisimman selkeää kieltä. 

• Rules of application/Soveltamissäännöt https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-
a02-2020-rules-application_fi.pdf  

• Hakulomake löytyy https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ . Kirjaudu sisään EU Login -tunnuksillasi 
valitse Opportunities - School Education - Erasmus accreditation in the field of School Education (KA120-SCH). Ohje 
tunnuksen luomiseen löytyy https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf   

• Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti 
Hakulomakkeesi hukassa? Paina talo-painikkeesta, joka on vasemmassa yläkulmassa komission ja Erasmus+ -logojen välissä – 
mene My applications – täytä search -lomakkeen tiedot eli Call: 2020, Action type: KA120 – Erasmus accreditation – Round 1 - 
application state -kohdassa ruksi vaihtoehdot – paina Search vasemmassa alakulmassa.  

 

 

Tarkista, että hakulomakkeen 

yläreunasta löytyy teksti 

KA120 (School education) 

Valitse FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI 

 

Hakulomake KA120 on 

englanninkielinen mutta sen 

voi täyttää suomeksi, ruotsiksi 

tai englanniksi. 

Avaa lomake vain yhden selaimen yhdelle välilehdelle/ikkunaan. Näin vältät tietojen katoamisen. Jos haluat varmistaa kirjoituksesi säilymisen, sinun kannattaa kirjoittaa tekstit 

aluksi esim. word. Sillä jos vahingossa poistat tiedot tekstilaatikosta niin voi olla, että lomake ehtii tallentaa poistetun version, eikä kirjoitettua tekstiä enää saa takaisin.  

Punainen viiva laatikon vasemmassa laidassa 

kertoo vastauksen olevan pakollinen ja vastaus 

puuttuu.  

Vihreä viiva laatikon vasemmassa laidassa kertoo, 

että kenttään on kirjoitettu jotain.  

Jos väriä ei ole niin kyseessä on vapaaehtoinen 

kenttä.  

Onko hakemus yhden organisaation vai onko se konsortion hakemus, jossa on myöhemmin 

useampia jäseniä? Hakemus on dynaaminen eli jos myöhemmin vaihdat valinnan, katoaa 

aiemman valinnan kysymysten vastaukset lomakkeesta. Ole siis tarkkana tässä.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application_fi.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf


 

 

 

 

 

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu 

käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomen kielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.  

OID-ohje 

https://bit.ly/32XoykO  

Organisaatiosi nimi on linkki. Jos sen vieressä on punainen kolmio, et 

ole antanut kaikkia pakollisia tieoja. Klikkaa organisaatiosi nimeä ja 

täydennä puuttuvat tiedot.   

Voit siirtyä alasivuille sivun 

yläosasta olevista linkeistä.  

Kolmen viivan -painikkeesta 

pääset muuttamaan tietoja tai 

voit tuhota turhan 

henkilörivin.  

https://bit.ly/32XoykO


 

 

Voit muuttaa tietoja 

https://bit.ly/32XoykO  

Kirjoita organisaatiosi ikä 

numeroina tai valitse 

nuolella 

Voit liitteiden avulla lyhentää 

vastuksiasi mutta kaiken 

oleellisen pitää ilmetä 

hakulomakkeesta. Liitteet ovat 

tukimateriaalia hakemukseenne.  

Organisaationne kokotieto 

auttaa arviointia 

ymmärtämään hankkeen 

laajuuden suhteessa 

opiskelija- ja 

henkilöstömääriinne.  

Kun kysymyksen jälkeen on 

mustassa ympyrässä 

kysymysmerkki, on siinä 

kysymyksen tarkennus. Katso 

aina kysymysmerkin sisällöt 

aina.   

Hakemus on dynaaminen eli jos 

myöhemmin vaihdat valinnan, 

katoaa aiemman valinnan 

kysymysten vastaukset 

lomakkeesta. Ole siis tarkkana tässä. 

https://bit.ly/32XoykO


 

 

 

 

 

 

TÄMÄ KYSYMYS NÄKYY LOMAKKEELLA VAIN JOS 

OLET VALINNUT ”CONTEXT” -sivulla 

KONSORTION 

3 eri tyyppistä konsortiota. Valitse se, 

mikä kuvaa omaanne. Hakemus on 

dynaaminen eli jos myöhemmin 

vaihdat valinnan, katoaa aiemman 

valinnan kysymysten vastaukset 

lomakkeesta. Ole siis tarkkana tässä.   

Hakijat voivat hakea akkreditointia yksittäisenä 

organisaationa tai liikkuvuuskonsortion 

koordinaattorina. Organisaatio ei voi hakea 

molempia akkreditointeja samalla alalla.  

 



 

 

Jos vastaat kyllä, hakulomake etsii OID-

koodillanne oleva hankkeet  

Muista ruksi! 

Voit ladata liitteitä. Mutta ota huomioon niiden rajoitukset. Liitteet 

ovat tukimateriaalia, ne eivät voi tuoda uutta tietoa hakemukseen.  

Hakulomakkeessa on monessa kohtaa tärkeää ohjaustietoa. Lue nämä  

tekstikohdat aina todella tarkasti!  



 

 

 

 

 

Delete -

näppäin 

Lisäys näppäin, max. 10 

Tutustu akkreditoinnin tavoitteisiin. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application_fi.pdf  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application_fi.pdf


TUTUSTU HUOLELLA AKKREDITOINNIN TAVOITTEISIIN 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application_fi.pdf  

 

Alla kuva tavoitteista 

 
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application_fi.pdf


 

 

 

Delete -

näppäin 

Tuettavat toiminnot varmistuvat, kun 

uusi ohjelmakausi 2021-2027 on 

hyväksytty ja ohjelmaopas ilmestyy.  

Suunnittelunne tueksi tässä on 

ennakkotietoa mahdollisista 

liikkuvuusmuodoista.  

Voit suunnitella min. 2 vuotta 



 

Hakulomake ohjaa hankkeen muovaamista. Lue siis nämä kohdat huolella ja 

ajatuksella! Lue myös https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf


 

 

 

 

Kun olet lukenut tarkasti yllä 

olevan tekstin, merkitse kolme 

kohtaa ymmärretyksi.  



 

 

 

 

 

 

 

Voit siirtyä alasivuille sivun 

yläosasta olevista linkeistä.  

Jos kirjoitat tekstin toisaalla, ole tarkka merkkien 

kanssa. Tässä merkkimäärät ovat todella pienet. 

Muista https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-

standards_fi.pdf  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Jos kirjoitat tekstin toisaalla, ole tarkka merkkien 

kanssa. Tässä merkkimäärät ovat todella pienet. 

Muista https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-

standards_fi.pdf  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf


 

 

 

 

Jos kirjoitat tekstin toisaalla, ole tarkka merkkien 

kanssa. Tässä merkkimäärät ovat todella pienet. 

Muista https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-

standards_fi.pdf  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards_fi.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulosta ”Declaration of Honour” tästä painikkeesta.             

Huom! Tulosta Declarationin kaikki sivut.  

Skannaa allekirjoitettu ”Declaration of Honour” tietokoneellesi eli KAIKKI sivut 

Declarationista.  

Lisää skannattu Declatarion tästä painikkeesta hakulomakkeeseen.  

 

Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö allekirjoittaa ”Declaration of Honour”, ja hänen on oltava sama henkilö 

kuin hakemuksen kohdassa ” Legal Representative”. Tarkista organisaatiosi verkkosivulta intrasta, kuka on 

teidän allekirjoitusoikeuden omaava henkilö.  

Kohta ID number of the signing person, if requested by the National Agency, jätetään Suomessa täydentämättä. 

Voit liitteiden avulla lyhentää 

vastuksiasi mutta kaiken 

oleellisen pitää ilmetä 

hakulomakkeesta. Liitteet ovat 

tukimateriaalia hakemukseenne.  



 

 

 

 

 

Voit jakaa hakemuksen katseluoikeuden tai kirjoitusoikeuden. Kun jaat oikeuden niin henkilö(t) voi(vat) 

kirjautua hakemuksen sivulle EU Login -tunnuksillaan. Ohje tunnuksen hakemiseen  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf   

HUOM! Vain henkilö, joka on avannut hakemuksen ensimmäisen kerran, voi lähettää (submit) hakemuksen.  

Jos olet jo kirjoittanut hakemukseen kohdassa Participating Organisations - Associated Persons henkilön tiedot, niin 

voit napata ne Select -painikkeesta, ja ruksaamalla oikean henkilön kohdan. 

 

Jos et ole kirjoittanut ko. henkilön tietoja hakulomakkeeseen niin Paina Add -painikkeesta, ja kirjoita henkilön 

sähköpostiosoite. Laita vielä ruksi kohtaan, jossa kerrotaan, millainen sähköposti ilmoittamaasi 

sähköpostiosoitteeseen lähetetään 

 

Paina Share-

painikkeesta  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf


 

LÄHETYS 

 

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN 

 

Lähetä hakemus sähköisesti määräaikaan mennessä 29.10.2020 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12). Vain 

määräaikaan mennessä sähköisesti lähetetyt hakemukset huomioidaan arvioinnissa. Postitse lähetetyt 

hakemukset hylätään. Organisaatio voi lähettää vain yhden hakemuksen/hakukierros.  
 

Suosittelemme hakemuksen lähettämistä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä ja säilyttämään 
alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet hankemapissanne.  

 

Huomaa, että voit muokata lähetettyä hakemusta hakuajan päättymiseen saakka kohdasta My 

Applications ja hakemuksen oikeassa kulmassa olevasta kolmen rivin -näppäimestä valitsemalla Edit. 

Huomioi, että muokattu hakemus pitää lähettää uudelleen. Arvioinnissa otetaan huomioon viimeisin 
vastaanotettu hakemusversio.  

 

 

 

 

 

Kun hakemuksen kaikki pakolliset kohdat on täytetty, hakemuksen voi lähettää. 

Tietokoneessa pitää olla internetyhteys. Lähetyksen onnistumisen ja 

lähetyshistorian näet kohdasta My Applications ja hakemuksen oikeassa 

kulmassa olevasta kolmen rivin -näppäimestä.  

 

HUOM! Vain henkilö, joka on avannut hakemuksen ensimmäisen kerran, voi lähettää (submit) hakemuksen.  

 

Muista tallentaa hakemus myös organisaatiollesi. Huomaathan, että voit 

kohdasta ”PDF” tulostaa sen, joko paperille tai pdf-muotoon. 



LISÄTIETOJA  

Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse vastaanottovahvistus Contact Person – kohdassa ilmoitettuun osoitteeseen. Huomaathan, 

että hakemuksen tulee täyttää muodolliset kriteerit, jotta se etenisi laadulliseen arviointiin.  

Opetushallituksen verkkosivu akkreditoinnista yleissivistävässä koulutuksessa  

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

Hakijat voivat hakea akkreditointia yksittäisenä organisaationa tai liikkuvuuskonsortion koordinaattorina. Organisaatio ei voi hakea molempia 

akkreditointeja samalla alalla.  

Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi vinkkinä. Varsinaiset asiakirjat ovat:  

• Rules of application/Soveltamissäännöt, jossa myös lisätietoa laadullisesta arvioinnista  

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-rules-application_fi.pdf  

• Quality standards / Erasmus-laatuvaatimukset  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-

standards_fi.pdf  

• Kaikki asiakirjat löytyvät Euroopan komission www-palvelusta osoitteesta: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-

accreditation  

Kirjaudu komission hakulomakeohjeisiin (eng.) EU Login -tunnuksillasi https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=461177322  

Komission akkreditointihaun verkkosivu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation  

Luo tai tarkista koulusi tai päiväkotisi OID -tunnus (ent. PIC) https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home  

Siirry selainpohjaiseen hakulomakkeeseen https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=SE  

Englannin kielinen akkreditointiesite https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/erasmusaccreditationv4-md-p_web.pdf  

Lisätietoa: Sirkka Säikkälä, puh.0295 338 583, sähköposti sirkka.saikkala@oph.fi  

UKK: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya?keyword=ka120  

Facebook: @kansainvalisyyttakouluille   
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