
Hakukierros 2020

Akkreditointihaku KA120 
yleissivistävälle koulutukselle

Kyselytunti -webinaari hakijoille 6.10.2020



Sanastoa 

Akkreditointihaku eroaa merkittävästi hankehausta. Tätä ilmentää seuraava 
käsitteiden määrittely

• Hanke = Määriteltyjen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi järjestettyjen 
toimintojen yhtenäinen kokonaisuus.

• Akkreditointi = Prosessi, jolla varmistetaan, että rahoitusta 
tavoittelevat organisaatiot täyttävät Euroopan komission antamat laadulliset 
vaatimukset ja ennakkoedellytykset.
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Huomioita

• Ole tarkkana hakulomakkeen tausta, tavoite ja toiminta -kysymyksissä, jotta 
vastaat juuri kysyttävään teemaan. 

• Erityisen tarkkana ole tavoitteet/objectivies -kysymyksen kokonaisuudessa.

• Hyvä tavoite on konkreettinen mitattava, saavutettava, tarkoituksenmukainen ja 
aikaan sidottu. Kohderyhmät kannattaa yksilöidä ja miettiä, kuinka suuri muutos 
halutaan saada aikaan vastausta tähän miettiessänne.

• Apua löytyy myös verkkosivultamme otsikon ”Työkaluja ja vinkkejä kv-strategian 
tueksi” alta. Siellä on joukko työkaluja, joita voit hyödyntää tässä

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

• Tavoiteosuus on merkittävä siksi, että tavoitteiden arvioinnissa 
annettava maksimipistemäärä on 40 pistettä eli pistemaksimi 
on arviointiosuuksien suurin.

• Tutustu siis huolellisesti Rules of application -julkaisun.

• Hakemusten laatu arvioidaan antamalla pisteitä nollasta julkaisussa 
esitettyjen kriteerien ja painotusten perusteella.

• SÄILYTÄ JOHDONMUKAISUUS

• Mieti tarpeet tarkasti, sillä tarpeista määrittelet tavoitteet ja tavoitteista 
määrittelet toiminnan laajuuden
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Yhteiset TAVOITTEET kaikilla kolmella alalla 
(SE, VET, AE)

Opettamisen ja oppimisen eurooppalaisen ulottuvuuden lujittaminen

• edistetään osallisuuden ja monimuotoisuuden, suvaitsevaisuuden ja 
demokraattisen osallisuuden arvoja

• edistetään tietämystä yhteisestä eurooppalaisesta perinnöstä ja 
monimuotoisuuden rikkaudesta

• tuetaan ammatillisten verkostojen kehittämistä kaikkialla Euroopassa
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Akkreditoinnin tavoitteet 
yleissivistävässä koulutuksessa

Opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen yleissivistävässä koulutuksessa:

• tuetaan opettajien, koulujen johtajien ja koulujen muun henkilöstön ammatillista 
kehitystä

• edistetään uusien teknologioiden ja innovatiivisten opetusmenetelmien käyttöä

• parannetaan kielten opetusta ja kielellistä monimuotoisuutta kouluissa

• tuetaan parhaiden käytäntöjen jakamista ja siirtämistä opetuksen ja koulujen 
kehittämisen alalla

6



Tavoitteet (jatkuu)

• kehitetään koulujen valmiuksia osallistua rajat ylittävään vaihtoon ja 
yhteistyöhön ja toteutetaan korkealaatuisia liikkuvuushankkeita

• tehdään liikkuvuudesta todellinen mahdollisuus kaikille kouluopetuksessa 
oleville oppilaille

• edistetään oppilaiden ja henkilöstön ulkomailla suoritettujen liikkuvuusjaksojen 
oppimistulosten tunnustamista
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Akkreditoinnin laajuus vuosina 2021 - 2027

• Yleissivistävässä koulutuksessa akkreditoidaan enintään 50 
organisaatiota ensimmäisellä hakukierroksella

• Seuraava akkreditointihaku on ensi vuonna ja akkreditoitavien 
organisaatioiden määrä mahdollisesti kasvatetaan tuolloin, 
perustuen kokemukseen ensimmäisestä vuodesta

• Akkreditoiduille toimijoille ja lyhytkestoisille hankkeille varataan 
erikseen omat osuutensa KA1 -budjetista



Kuka voi hakea akkreditointia?

• päiväkodit ja esikoulut

• peruskoulut

• lukiot, huom! aikuislukiot hakevat aikuiskoulutuksesta

• tehostetun ja erityisen tuen oppimis- ja ohjauskeskukset

• taiteen perusopetuksen oppilaitokset

• Kunnat yms: opetuksen- ja koulutuksen järjestäjät

• muut kansalliset koulutusalan organisaatiot, kuten aluehallintovirastot, ELY-
keskukset
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Akkreditoinnin kesto

• Akkreditointi on voimassa ohjelmakauden loppuun vuoteen 2027 
asti

• Rahoitusta liikkuvuuteen voi hakea kerran vuodessa

• Akkreditointi voidaan irtisanoa, mikäli toiminnot eivät toteudu 
laatukriteerien mukaisesti

• Rahoitushakemuksessa voi hakea eri suuruisia liikkuvuusmääriä

• sekä pieniä että isoja liikkuvuusmääriä



Akkreditoinnin ehdot
• Samalla organisaatiolla voi olla akkreditointi eri sektoreilla samanaikaisesti, esim.

SE (yleissivistäväkoulutus) ja VET (ammatillinen koulutus)

• Mikäli on kyse konsortiosta niin akkreditoidaan ainoastaan koordinaattori, ei koko
yhteistyöverkostoa. Sitä ei voi siirtää toiselle.

• Organisaatio ei voi hakea lyhytkestoista hanketta, jos sillä on jo voimassaoleva
akkreditointi kyseisellä sektorilla

• Mutta organisaatiot, joilla ei ole akkreditointia,

• voivat hakea lyhytkestoisia hankkeita sekä

• osallistua konsortiohankkeisiin samanaikaisesti.
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Konsortio hakijana

• Liikkuvuuskonsortion koordinaattoreiksi hakevilta organisaatioilta edellytetään 
hakemuksessa kuvausta niiden konsortion tarkoituksesta ja suunnitellusta 
kokoonpanosta. 

• Kaikkien suunniteltujen konsortion jäsenorganisaatioiden on oltava samasta 
maasta kuin liikkuvuuskonsortion koordinaattori. 

• Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vaadita tarkkaa luetteloa konsortion jäsenistä.
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Konsortio hakijana
• Tehtävänjako: koordinaattorin ja jäsenorganisaatioiden välisestä tehtävänjaosta 

on sovittava etukäteen. Tehtäväjaossa huomioitava, että osallistujaorganisaatiot 
pystyvät parhaiten saavuttamaan tavoitteensa ja kehittämään uusia valmiuksia.

• Rahoituksen kohdentaminen: konsortion toimintaan myönnetty rahoitus 
jaetaan konsortion koordinaattorin ja jäsenorganisaatioiden kesken 
oikeudenmukaisesti ja avoimesti osallistuvien organisaatioiden tehtäviä ja 
tarpeita vastaavasti.

• Yhteinen päätöksenteko: konsortion jäsenorganisaatioiden on osallistuttava 
päätöksiin, jotka vaikuttavat niiden toimintaan ja osallistujiin.
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Konsortio hakijana
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Konsortio määritellään kattavasti hakemuksessa

Hakulomak-
keen

kysymyksiä 
konsortiolle



Arviointikriteerit



Arviointikriteerit

• Relevanssi (10 pistettä) 

• Tavoitteet, Erasmus –suunnitelma (40 pistettä) 

• Toiminnot, Erasmus –suunnitelma (20 pistettä) 

• Hallinto, Erasmus -suunnitelma (30 pistettä) 

✓ Kustakin neljästä myöntämisperusteesta on saatava vähintään 50 % 
enimmäispisteistä

✓ Yhteispistemäärän on oltava vähintään 70/100

✓ Akkreditointia ei myönnetä mikäli tulos jää alle 70 pistettä
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Relevanssi (10 pistettä) 
• Hakijan profiili, kokemus, toiminta ja oppijoiden kohderyhmä ovat hakemuksen 

alan ja tämän akkreditointipyynnön kannalta merkityksellisiä 

• Lisäksi konsortion koordinaattoreiden osalta:  

• missä määrin suunnitellun konsortion jäsenten profiili on merkityksellinen 
hakemuksessa määritellyn konsortion tarkoituksen ja tavoitteiden kannalta 
sekä hakemuksen alan ja tämän akkreditointipyynnön tavoitteiden kannalta

• konsortion perustaminen tuo selkeää lisäarvoa sen jäsenille tämän 
akkreditointipyynnön tavoitteiden näkökulmasta 
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Mikä on Erasmus -suunnitelma?
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• Erasmus -suunnitelmassa kuvataan organisaation pitkän tähtäimen tavoitteet 
kansainvälisessä liikkuvuudessa ja toivottu vaikuttavuus

• Tavoitteiden lähtökohtana tulee olla organisaation tarpeet ja toimintaympäristö

• Muista realistisuus: Erasmus -suunnitelman ja tavoitteiden tulee olla linjassa 
organisaation kokoon ja aiempaan kokemukseen sekä kapasiteettiin toteuttaa 
liikkuvuuksia



Tavoitteet, Erasmus -suunnitelma (40 pistettä) 
• Ehdotettu Erasmus-suunnitelma on tämän ehdotuspyynnön tavoitteiden mukainen 

• Ehdotetun Erasmus-suunnitelman tavoitteissa otetaan selkeästi ja konkreettisesti huomioon 
hakijaorganisaation, sen henkilöstön ja oppijoiden tarpeet 

• Konsortion koordinaattoreiden osalta tätä perustetta sovelletaan koko suunniteltuun 
konsortioon, ja edellytyksenä on, että Erasmus-suunnitelman tavoitteet ovat 
yhdenmukaisia hakemuksessa määritellyn konsortion tarkoituksen kanssa  

• Ehdotetun Erasmus-suunnitelman tavoitteet ja niiden aikataulu ovat realistisia ja riittävän 
kunnianhimoisia, jotta niillä olisi organisaation (tai konsortion) kannalta myönteinen vaikutus 

• Ehdotetut toimenpiteet Erasmus-suunnitelman tavoitteiden edistymisen seuraamiseksi ja 
arvioimiseksi ovat asianmukaisia ja konkreettisia  

• Jos hakija on liittänyt strategisia asiakirjoja hakemukseensa, ehdotetun Erasmus-suunnitelman ja 
siihen sisältyvien asiakirjojen välisestä yhteydestä on selkeä selvitys
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Toiminnot, Erasmus -suunnitelma (20 pistettä) 
• Liikkuvuustoimintoihin osallistuvien ehdotettu määrä on oikeassa suhteessa 

hakijaorganisaation kokoon ja kokemukseen 

• Konsortion koordinaattoreiden osalta otetaan huomioon konsortion 
suunniteltu koko 

• Liikkuvuustoimintoihin osallistuvien ehdotettu määrä on realistinen ja sopiva 
Erasmus-suunnitelman tavoitteisiin nähden 

• Ehdotettujen osallistujien profiilit ovat soveltamisalan, ehdotetun Erasmus-
suunnitelman sekä tämän ehdotuspyynnön tavoitteiden kannalta 
merkityksellisiä 

• Kouluopetuksen ja ammatillisen koulutuksen aloilla, jos hakija aikoo järjestää 
oppijoille liikkuvuustoimintoja: sellaisten osallistujien osallistaminen, joilla on 
muita vähemmän mahdollisuuksia 
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Hallinto, Erasmus -suunnitelma (30 pistettä) 
• Hakija on ehdottanut konkreettisia tapoja edistää Erasmus-laatuvaatimuksissa kuvattuja 

Erasmus-akkreditoinnin perusperiaatteita 

• Hakija on ehdottanut selkeää ja kattavaa tehtävänjakoa Erasmus-laatuvaatimuksia noudattaen 

• Hakija on varannut riittävät resurssit Erasmus-toimien hallinnoimiseksi Erasmus-
laatuvaatimuksia noudattaen 

• Organisaation johdon osallistuminen on asianmukaista 

• Ohjelman toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on määritelty asianmukaiset toimenpiteet, 
jos hakijaorganisaation henkilöstössä tai hallinnossa tapahtuu muutoksia 

• Hakija on ehdottanut konkreettisia ja johdonmukaisia toimia liikkuvuustoimintojensa tulosten 
huomioon ottamiseksi organisaation tavanomaisessa työssä 

• Konsortion koordinaattoreiden osalta tätä perustetta sovelletaan koko suunniteltuun 
konsortioon 
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Tutustu huolella Erasmus –haku sääntöihin

Call for accreditation –EAC/A02/2020

Erasmus accreditation in the fields of adult
education, vocational education and training, and 
school education

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-
rules-application_fi.pdf
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Tutustu huolella Erasmus -laatuvaatimuksiin 
Call for accreditation –EAC/A02/2020

Annex I –Erasmus Quality Standards Rules of application 

Erasmusaccreditation in the fields of adult education, vocational education and 
training, and school education

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



Hakulomakkeen täyttöohjeita

• Kirjaudu hakulomakkeelle EU Login -tunnuksillasi KA120 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=SE

• Kirjaudu komission hakulomakeohjeisiin (eng.) EU Login –tunnuksillasi 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=46117
7322

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=SE
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=461177322


Hakulomakkeen täyttöohjeita
Akkreditointihakulomakeohje KA120 yleissivistävä koulutus.pdf 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/hakulomakkeen-ohje-
ka120_yl_siv_01.10.2020.pdf

OID-koodin muutosohje.pdf 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid_muutosohje_06102020.pdf

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

School Education Gateway MOOC 
https://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/erasmus-
accreditations/home

Upcoming: 
Webinar - Introduction to Erasmus accreditation
Wednesday, 7 October at 16:00 CEST
Speaker: Mika Saarinen from the Finnish National Agency
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Hakulomakkeen täyttöohjeita
• Aloita lomakkeen täyttäminen perus- ja hakijatiedoista

• Kysymykset muuttuvat eräiden valintojen jälkeen, ole tarkkana

• Täytä OID-koodi, jolloin organisaation tiedot täyttyvät lomakkeeseen 
automaattisesti

• Jos vääriä tietoja automaattisissa tiedoissa, korjaa ne OID-portaalissa ohje

• Valitse oikea kansallinen toimisto FI01 Finnish National Agency for Education

• Lomake on englanninkielinen, mutta sen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi

• Hakemus käsitellään Suomessa, ja siinä ei ole ulkomaisia kumppaneita
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Finnish National Agency for Education

Hakuportaalista 
löydät kaikki aiemmat 

ja 
nykyiset hakemuksesi

Lisää teksti napsauttamalla

Hakulomakkeesi hukassa?
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Linkkilista akkreditointihakuun Verkko-osoite

Komission verkkohakulomake -sivu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

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

OID Organisation registration https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/organisation-registration/screen/home

Kirjaudu komission hakulomakeohjeisiin 
(eng.) EU Login -tunnuksillasi

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/page
s/viewpage.action?pageId=461177322

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

Komission sivu: Rules of application 
/Erasmus Quality Standards

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

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

Erasmus+ Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/index_en.htm

Opetushallituksen sivu: 
Akkreditointi Erasmus+ yleissivistävälle 
koulutukselle

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

Vinkki: 
muokkaa 

oma 
linkkilista

Keskeiset 
asiakirjat

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=461177322
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation
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-rules-application_fi.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi-erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle


#ErasmusDays 2020

Lokakuussa juhlitaan jälleen Erasmus+ -ohjelmaa! 
#ErasmusDays-tapahtuma järjestetään tänä 
vuonna 15.-17.10. ja se on oiva mahdollisuus 
tehdä näkyväksi kansainvälistä toimintaa 
paikallisesti ja kansainvälisesti!

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/eras
musdays-2020
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Kiitos 
ajastasi! 

Erasmus+ yleissivistävä koulutus 
comenius@oph.fi
Sirkka Säikkälä, sirkka.saikkala@oph.fi, 0295 338 583

Liity Comenius -sähköpostilistalle:
https://lista.edu.fi/sympa/info/comenius

Tilaa varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen uutiskirje 
https://uutiskirje.oph.fi/

Tykkää meistä Facebookissa:
@kansainvalisyyttakouluille

Facebookissa myös ryhmä 
Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä 

Olemme Twitterissä @EDUFI_GeneralEd

Tutustu verkkosivumme

http://oph.fi/erasmusyleissivistavalle

http://oph.fi/sv/erasmusallmanbildande

mailto:comenius@oph.fi
https://lista.edu.fi/sympa/info/comenius
https://uutiskirje.oph.fi/
http://oph.fi/erasmusyleissivistavalle
http://oph.fi/sv/erasmusallmanbildande

