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Erasmus+ Avaintoimi (Key Action) 1 –mitä se 

tarkoittaa?
• Erasmus+ Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma vuosille 2014-2020. Tavoitteena on 

kehittää yleissivistävää koulutusta eurooppalaisen yhteistyön avulla ja antaa kouluille välineitä 
opetussuunnitelman oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

• KA101: Hankemuotoista rahoitusta koulun opetushenkilöstön sekä koulun kehittämistoimintaan 
osallistuvan henkilöstön kouluttautumiseen 

• Hankkeessa voidaan 
– Osallistua kursseille 

– Käydä toisessa koulussa job shadowing- jaksolla 

– Opettaa ulkomailla

• Hakijana koulu tai konsortio (=opetuksen järjestäjä)

• Tavoitteena vastata koulun tarpeisiin sekä kehittää opetushenkilöstön tietoja ja taitoja

• Hankkeen tulee
– Sopia hakijaorganisaation eurooppalaisen kehityssuunnitelman puitteisiin (strategia kansainvälistymiselle ja 

uudistumiselle. Konsortiohankkeessa tehdään yhteinen suunnitelma opetuksen järjestäjän nimissä)

– Vastata selvästi määriteltyihin henkilökunnan kehittämistarpeisiin

– Noudattaa hyvää hallintotapaa osallistujien valinnassa, valmistelussa sekä hankkeen jälkitoimenpiteissä

– Varmistaa, että osallistujien oppimistulokset huomioidaan riittävästi

– Varmistaa, että hankkeen tulokset leviävät ja niistä tiedotetaan

• Ulkomaan jaksot 2 päivää (+ matkapäivät) – 2kk. Eri henkilöt voivat osallistua eri teemojen kursseille 
eriaikaisesti

• Preparation, implementation, follow-up

• DL 5.2.2019 klo 13.00



KA101 Hakeminen

• Lähettävä koulu / konsortio toimii hakijana 

• Hankkeen kesto 1 tai 2 vuotta

• Kansallinen toimisto: OPH:n kansainvälistymispalvelut 
vastaanottaa ja arvioi hakemukset

• Sähköinen hakemus täytetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

• Tärkeää hakemuksessa avata mm. motivaatio, tavoitteet, 
toimenpiteet, toteutussuunnitelma, seuranta, tulosten käyttöönotto

• Hakemuksessa kerrottava mm.
– Liikkuvuuksien tyyppi, määrä ja kesto (kuinka monta henkilöä osallistuu 

hankkeen aikana, mihin osallistutaan, kuinka pitkiä ulkomaan jaksot ovat)

– Kohdemaat (koulujen ja suunniteltujen kurssien nimeäminen tuo 
konkretiaa hakemukseen, mikä lisää läpimenomahdollisuuksia)



KA101 hakemuksen arviointi

• Relevanssi 30 p

– Programme guide s. 33: lisääntynyt ammattitaito, ymmärrys toisen maan koulutusjärjestelmästä, kapasiteetti 

käytäntöjen uudistamiseksi sekä kansainvälistämiseksi, verkostoituminen, eurooppalaisen identiteetin kehittyminen,  

ymmärrys muodollisen ja vapaamuotoisen koulutuksen sekä työmarkkinoiden kytkeytyneisyydestä, kyky huomioida 

kielellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen diversiteetti, ymmärrys heikommassa olevien tarpeista, kielitaito, motivaatio 

arkityöhön sekä a) kv/EU-toimintavalmiuksien edistäminen b) uudet ja kehittyvät lähestymistavat 

kohderyhmien huomiointiin ja c) työyhteisön kehittäminen moderniksi, dynaamiseksi, ammatillisesti 

kunnianhimoiseksi 

– Lähettävän organisaation tarpeet (European development plan)

– Hakemuksen potentiaali tuoda korkeita oppimistuloksia ja toimeenpanna kansainvälistäviä käytäntöjä

• Suunnittelun ja täytäntöönpanon laatu 40 p

– Suunnitelman selkeys ja toteutettavuus, toimenpiteiden ja tavoitteiden yhteensopivuus, European 

Development Plan:in laatu, käytännön järjestelyjen ja hallinnointikäytäntöjen laatu, oppimistulosten 

huomioinnin suunnittelu…

• Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen 30 p

– Hankkeen tulosten arviointityökalujen laatu

– Hankkeen vaikuttavuus yksittäisiin osallistujiin ja organisaatioon sekä paikallisella / alueellisella / 

kansallisella / eurooppalaisella tasolla

– Hankkeen tulosten levittämistoimenpiteiden laatu ja tarkoituksenmukaisuus sekä organisaation sisällä 

että ulkopuolella



KA101 Toteutus

• Osallistujien valinta hakijaorganisaation vastuulla – prosessi  ja valintaperusteet 

kuvattava hakemuksessa

• Vahvistus vastaanottavalta organisaatiolta

– Hyvä olla yhteydessä jo hakuaikana (myönnettävän tuen määrä riippuu kohdemaasta!)
• https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

• https://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm

• https://ec.europa.eu/epale/

– Comenius-lista 

– Job Shadowing ja opetustehtävät: tavoitteista ja aktiviteeteista kannattaa sopia etukäteen 

vastaanottavan koulun kanssa (voi olla esimerkiksi ennestään tuttu yhteistyökoulu jossain 

Euroopan maassa).

– Osallistuminen kurssille – täällä keskutelua hyviksi ja huonoiksi havatuista kursseista 

https://www.facebook.com/groups/656313751231244/

• Liikkuvuudet ja niistä raportointi

• Tiedon levittäminen työyhteisöön, opitun käyttöönotto, tiedottaminen organisaation 

ulkopuolelle

• Loppuraportti
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Linkkejä

• http://nestcentre.com/ Nestin omat kotisivut

• https://www.facebook.com/nestkeskus/ (tykätkää, tiedotamme täällä!)

• https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/comenius OPH:n

kansainvälistymispalvelujen sähköpostilista: hakuaikoja (=rahaa), 

yhteistyökutsuja ynnä muuta

• http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleissivistavalle_koulutukselle

Erasmus+ -ohjelma

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

plus/sites/erasmusplus/files/2017-erasmus-plus-programme-guide-

v1_en.pdf

• https://nordplusonline.org/ Nordplus junior

• https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset OPH:n valtionavustukset, 

ajankohtaiset haut
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Kiitos! Otathan yhteyttä NEST-tiimiin…

• Hankesuunnittelija Laura Mäki 

(Joensuu), 044 718 4540

• Hankekoordinaattori Maarit 

Niskanen (Kuopio), 044 718 4063

• Hankesuunnittelija Juha 

Kaunismäki (Savonlinna), 044 718 

4535

• www.nestcentre.com

• etunimi.sukunimi@kuopio.fi

http://www.nestcentre.com/

