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Context

Welcome to the application form for Erasmus accreditation in School Education

Before starting your application, you need to read the section of the Erasmus+ Programme Guide describing the rules for 
Erasmus accreditations. Please pay particular attention to:

The rules for original content and authorship: your application must be written by your organisation. It is strictly 
forbidden to pay other organisations or external individuals for drafting the application on your behalf.

•

The eligibility criteria: read the criteria carefully and consult the website of your National Agency to verify that your 
organisation is eligible for the field you have chosen (vocational education and training, school education or adult 
education). If you are not certain which field you can apply for, you should contact your National Agency for advice.

•

In addition to the above, you may find it useful to read the Programme Guide section about accredited mobility projects. That 
section describes how you will receive funding if your accreditation is approved.

The Erasmus+ Programme Guide is available on the Europa web: here

The list of Erasmus+ National Agencies is also available on Europa web: here

Before you start writing your application, we advise you to read through the entire application form to better understand its 
structure and connections between different sections. In the Programme Guide you can consult award criteria that will be 
used to evaluate your application – you should keep them in mind when writing your replies.

Each accreditation application covers only one field (school education, adult education, or vocational education 
and training).If you would like to apply for more than one field, you will need to submit separate applications. Submitting 
more than one application for the same field is not allowed. If your organisation is already accredited, you cannot apply again 
in the same field.

Successful applicants for Erasmus accreditation will gain simplified access to Key Action 1 funding opportunities in their field 
for the duration of the accreditation’s validity, under the conditions defined in the yearly calls for proposals published by the 
European Commission.

Field School Education

National Agency FI01 - Finnish National Agency for Education EDUFI

Language used to fill in the form Finnish

Accreditation type

What kind of Erasmus accreditation would you like to apply 
for ? Accreditation for an individual organisation

Please note that you cannot submit separate applications as an individual organisation and a mobility consortium 
coordinator in the same field. Mobility consortium coordinators are allowed to organise mobility activities themselves, so 
there is no need for double applications.
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Applicant Organisation

To complete this section, you will need your organisation’s identification number (OID). Since 2019, the Organisation ID has 
replaced the Participant Identification Code (PIC) as unique identifier for actions managed by the Erasmus+ National 
Agencies.

If your organisation has previously participated in Erasmus+ with a PIC number, an OID has been assigned to it 
automatically. In that case, you must not register your organisation again. Follow this link to find the OID that has 
been assigned to your PIC: Organisation Registration System

You can also visit the same page to register a new organisation that never had a PIC or an OID, or to update existing 
information about your organisation.

Savonlinnan taidelukio (E10007513)

Applicant organisation OID Legal name Country
E10007513 Savonlinnan taidelukio Finland
 
Applicant Organisation Details

Legal name Savonlinnan taidelukio

Country Finland

Region Etelä-Savo

City Savonlinna

Website http://www.taidelukio.fi/
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Background

This is a very important section. Giving informative and precise answers will let the persons assessing your application 
understand your context and your plans. Writing a good background will also help you when answering questions in the 
second part of the application.

Please keep in mind that the Programme is open to many kinds of organisations all over Europe. This application is 
designed to address all of them. Because of that, some questions may seem obvious or unnecessary to you. Even if it seems 
so, it is still very important that you give clear and precise answers. Make sure to read the questions carefully and to address 
all sub-questions. If some sub-questions are not relevant for your organisation, state so explicitly.

If you are applying on behalf of a larger organisation with multiple departments or sections, it is important that you clearly 
describe the structure of the entire organisation and explain which parts of the organisation are working in the field covered 
by this application. The field of the application is stated in the section ‘Context’ and can be adult education, vocational 
education and training, or school education.

Organisation Profile

The following information is completed based on the information linked to your organisation identification number 
(E10007513):

Is the organisation a public body? Yes

Is the organisation a non-profit? Yes

Please choose the organisation type that best describes your organisation.

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – General education 
(secondary level)

Please briefly present your organisation.

i. What are your organisation's main activities (in everyday work, outside of Erasmus+)? What kind of learning programmes 
is your organisation offering? If your organisation is providing more than one educational programme, please specify which 
of those programmes belong to the field of this application.
Savonlinnan Taidelukio on Suomen vanhin erityistehtävälukio, aloittanut toimintansa 1967. Oppilaitoksessa opiskelija 
suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon ns. ”normaalin” lukion tavoin. Nykyisin oppilaitoksessa toimii 
kuvataidelukio ja musiikkilukio. Näihin erityistehtäviin liittyen olemme laatineet omat opetussuunnitelmat (kuvataiteessa 57 
ja musiikkilukiolla 44 paikallista opintojaksoa) ja tästä johtuen lukion oppimäärä on vahvasti joko kuvataiteeseen tai 
musiikkiin painottuva. 
 
Vuonna 2017 opetusministeri nimesi oppilaitoksemme valtakunnalliseksi kehittäjälukioksi vuoteen 2025 saakka. Tällaisia 
lukioita maahan perustettiin vain 11. Samassa yhteydessä meille myönnettiin erillinen määräraha, joka kulkeutuu 
hyväksemme Savonlinnan kaupungin kautta. 
 
Savonlinnan Taidelukion strategia -asiakirjassa koulun toimintaa ja koulutusohjelmia on esitelty laajemmin, liite 1.

ii. What profiles and ages of learners do you work with?
Savonlinnan taidelukion kuvataidelukio on vahvasti valtakunnallinen lukio. Vuosittain opintonsa aloittaa n. 57 uutta 
opiskelijaa. He tulevat kaikkialta Suomesta. Iältään opiskelijamme ovat 15–19 vuotiaita, lukio-opinnot aloitetaan yleensä 15 
tai 16 vuoden iässä. Kuvataidelukion opiskelijoilla on jo ennestään vahvaa kuvataiteen harrastuneisuutta ja/tai kuvataiteen 
opintoja suoritettuna. 
 
Musiikkilukio on vahvasti seudullinen lukio. Vuosittain aloittaa n. 37 uutta opiskelijaa. Iältään hekin ovat 15–19 vuotiaita 
Usealla heistä on musiikkiopintoja suoritettuna esim. musiikkiopistossa ja kaikilla heillä on vahva harrastustausta musiikin 
suhteen.

iii. How many years of experience does your organisation have implementing these learning programmes?
55

Please describe the structure of your organisation.
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Are there different sections or departments in your organisation? If your organisation works in more than one field of 
education and training, please explain which sections or departments work in the field of this application.

•

How is management and supervision set up in your organisation? Who are the key persons in charge?•
If possible, please include an organisation chart in the application annexes. This can help make your answer shorter 
and clearer. You can attach your organisation chart here: Annexes

•

Savonlinnan Taidelukiossa toimii kuvataidelukio ja musiikkilukio. Savonlinnan kaupunki on saanut järjestämisluvat tälle 
toiminnalle 26.10.2017 (OKM/54/530/2017). Lupia edelsi laaja auditointikierros, jonka toteutti Kansallinen koulutuksen 
arviointineuvosto sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Auditoinneissa todettiin, että Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukiolla 
ja musiikkilukiolla on erinomaiset edellytykset erityistehtävien toteuttamiseen. Tämä oli auditointien korkein kategoria. 
 
Oppilaitoksen toiminnasta ja taloudesta vastaa rehtori. Rehtorin toimivalta tulee erityislainsäädännöstä, viranomaisten 
määräyksistä ja Savonlinnan kaupungin hallintosäännöstä. Hallintosääntö on hyvin paljon vastuuta rehtorille sälyttävä, esim. 
virkavaalit rehtori voi toteuttaa itse. 
 
Kuvataidelukion opettajat muodostavat kuvataidetiimin, joka valmistelee rehtorin päätettäväksi tulevat asiat. Tiimi toimii 
konsensushakuisesti ja siten, että jokaisella jäsenellä on vastuu lopputuloksesta. Tiimin vastuuopettajana toimii Kati 
Sinkkonen. Lukuvuonna 2022–23 tiimissä on seitsemän opettajaa, joista viisi osallistuu päivittäiseen työskentelyyn. 
 
Musiikkiopettajat muodostavat vastaavan tiimin, joka toimii samoin periaattein. Vastuuopettajana toimii Heidi Takanen. 
Lukuvuonna 2022–23 tiimissä on 18 opettajaa, joista neljä osallistuu päivittäiseen työskentelyyn. 
Näiden tiimien lisäksi oppilaitoksessa työskentelee 22 ns. yleislukioaineiden opettajaa. Kaiken kaikkiaan palkanmaksun 
piirissä on 47 opettajaa. 
 
Savonlinnan Taidelukiossa opiskelijat on vastuutettu myös päätöksentekoon. Opiskelijat valitsevat opiskelijakunnan 
hallituksen, joka voi tehdä aloitteita kaikista rehtorin toimivaltaan kuuluvista aloitteista. Hallitus on käsitellyt kokouksissaan 
esim. kansainvälisyystoiminnan edellytyksiä ja on esittänyt, että näiden liikkuvuusmatkojen omavastuuosuuksia tulisi 
alentaa. Tämä on yksi syy akkreditointihakemuksellemme. Hallitus hyväksyi tämän hakemuksen liitteet kokouksessaan 
6.10.2022. Hakemusta on tehty yhdessä hallituksen puheenjohtaja Annu Malolan kanssa. 
 
Lisätietoa oppilaitoksemme rakenteesta löytyy Savonlinnan Taidelukion strategia -asiakirjasta, joka on tämän hakemuksen 
liitteenä. Liite 1.

What is the size of your organisation in terms of number of learners and staff? If your organisation is working in more than 
one field of education and training, please only include learners and staff in the field of this application.

Number of learners 317

Number of teaching staff 47

Number of non-teaching staff 1
What are the most important needs and challenges your organisation is currently facing? How can your organisation be 
improved to benefit its learners? Please illustrate your answers with concrete examples.
Erityistehtävälukion luvittamisen edellytyksistä tärkein on koulutustarve niin lukiokoulutukselle yleensä kuin erityistehtäviin 
liittyen. Savonlinnan Taidelukio sijaitsee väestöään menettävällä alueella, jossa nuorisoikäluokan koko alenee jatkuvasti. 
Tämä on Taidelukion jatkuvuuden kannalta suurin uhka.  
 
Lukiokoulutukseen liittyvä kehitystyö ja valtakunnallinen päätöksenteko saattavat pahimmillaan olla myös uhkia. 
Luvittamisprosessissa 2017 huomioitiin yllättävän vähän koulutustarpeeseen liittyneitä asioita, tuolloin toiminnan laatu ja 
harjoitettu pedagogiikka olivat määräävimpiä tekijöitä. Seuraava luvittamiskierros on luvassa n. vuonna 2025–2027. 
 
Osaavan työvoiman saaminen saattaa muodostua jatkossa haasteeksi. Savonlinnan Taidelukio on tähän mennessä 
onnistunut hyvin rekrytoineissa. 
 
Lukion opetussunnitelman perusteet -asiakirjassa lukiokoulutuksen tehtäväksi on määritelty mm. se, että lukio-opetus 
valmistaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä 
jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä. Lisäksi sen mukaan opintojaksoihin voidaan yhdistää kansainvälisyysosioita. (s. 24) ja 
edelleen se, että opiskelijaa ohjataan aktiiviseen ja suunnitelmalliseen kansainväliseen toimintaan hyödyntämällä 
kotikansainvälisyyttä ja kansainvälistä liikkuvuutta. Kotikansainvälisyys käsittää esimerkiksi kansainvälisiä vierailuja tai 
projekteja. (s. 24-26.) 
 
Tätä kaikkea emme ole voineet hyödyntää läheskään täysimäärisesti, vaikka koulumme rakenne tämän mahdollistaisi 
hyvin. Syynä on ollut tässä tarvittavat rahoituksen hankkimisen vaikeus ja tämä on johtanut siihen, että olemme tehneet kv. 
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työtä ad hoc -periaatteella. Tämä on aiheuttanut sen, että emme ole voineet taata yhdenvertaisia 
osallistumismahdollisuuksia kv. toimintaan opiskelijoillemme. 
 
Akkreditoinnin myötä voisimme ehkä nykyistä paremmin osoittaa olevamme strategiamme mukaisesti suvaitsevaisuuteen 
ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen kasvattamisessa maan etujoukoissa.
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Past Participation

As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project 
applications

Number of granted 
projects

Number of project 
applications

Number of granted 
projects

School education staff mobility (KA101) 0 0 1 0
School Exchange Partnerships (KA229) 0 0 1 1
Short-term projects for mobility of learners and staff in school 
education 1 1 0 0

 I understand and agree that the National Agency can use the information it has about my organisation’s previous participation to assess my organisation’s capacity to implement 
activities under this application, as specified in the call for proposals.

Would you like to make any comments or add any information to the summary of your organisation’s past participation?
Olemme toteuttaneet laajan Comenius-projektin vuonna 2010. Se huipentui Savonlinnassa äitienpäivän ja Eurooppa-päivänä 9.5.2010 Unta ja unelmaa - Nightmares and Dreams -
musikaalin ensi-illan muodossa. Projektissa Saksan Fürstenaun yhtenäiskoulu, Puolan Garwolinin lukio sekä Turkin Canakkalén ja Savonlinnan taidelukiot tekevät kukin oman maansa 
esitykseen musikaalin yhteisen kehyskertomuksen pohjalta. Jokaisessa maassa oman koulun opiskelijat esittävät musikaalin äidinkielellään. Vieraat tulivat mukaan omalla 
musiikkiosuudellaan väliajan jälkeen. Kaikkien neljän koulun nuoret ovat lavalla loppukohtauksessa. Taidelukion vieraiksi tuli tuolloin noin 90 ulkomaalaista nuorta. Taidelukiolaisten 
ryhmät matkustivat tämän jälkeen Canakkalén, Garwolinin ja Fürstenaun esityksiin kesäkuussa 2010. Näillä matkoilla kv. liikkuvuuksia kertyi 65 kpl:tta. 
 
Tämän oheistapahtumana järjestimme Savonlinnassa kaksi taidenäyttelyä. Taidelukion Galleria Eteisessä oli nähtävänä yhteistyökoulujen oppilastöitä 7.-23.5. 2010. 
 
Olemme vastaanottaneet useita job shadowing -tyyppisiä vieraita kouluumme, viimeisimmät ovat tulleet Espanjasta ja Japanista. 
 
Olemme ottaneet useita kansainvälisiä vieraita ulkomailta, viimeisimpänä 4.10.2022 Erasmus-hankkeen vierailu Savonlinnan Taidelukiossa. D-Escape eli "Making Culture Alive - 
Digital Escape Room" on kuuden eurooppalaisen koulun yhteinen ERASMUS-hanke, jossa kehitetään digitaalista osaamista ja oppimista. Hanke on kaksivuotinen, aloitettu 
joulukuussa 2020. Mukana hankkeessa on kouluja Virosta, Tsekin tasavallasta, Unkarista, Sloveniasta ja Espanjasta. Arppen koulu Kiteeltä koordinoi hanketta. 
 
Olemme toteuttaneet kuvataide- ja musiikkipainotteisia matkoja ilman Erasmus+ tukea seuraavasti;  
Kiina 2017 
Latvia 2014 
Norja 2018 
Puola 2010 ja 2014 
Ranska 2016, 2017 
Ruotsi 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2018 
Saksa 2006, 2008, 2012, 2014, 2015, 2017, 2021 ja (2023) 
Tanska, 2017 ja 2019 
Unkari 2018 
Venäjä 2012, 2013 ja 2018 
Viro 2010, 2016
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Strategic Documents

To complement the answers provided above, you can include relevant strategic documents to support your application.

An internationalisation strategy or another kind of organisational development strategy is the most relevant type of 
document that you can include. The strategy can be written specifically for your Erasmus accreditation application, or it can 
have a more general character.

Strategic documents are not an obligatory part of your application. However, they can give useful context to explain 
your objectives in the Programme, especially if you plan to apply for larger amounts of financial support or a large number of 
participants. If you decide to attach strategic documents, make sure to explain why you have included them when answering 
the questions about your Erasmus Plan. Attached documents that are not explained and linked to your Erasmus Plan will not 
be considered as relevant by the experts assessing your application. It is also not permitted to use attachments to provide 
longer answers to the same questions as in the application form. In case you are not sure if one of your documents could be 
annexed as a strategic document, please contact your National Agency for advice.

You can attach your strategic documents here: Annexes
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Erasmus Plan: Objectives
Introduction

What is an Erasmus Plan?

The Programme’s Key Action 1 provides learning mobility opportunities to individuals and supports the development of 
education institutions and other organisations involved in lifelong learning in Europe.

The funding your organisation receives from the Programme should contribute to both of these objectives. It means that by 
organising mobility activities for your participants, you should also work on broader objectives of your organisation. To 
achieve that, in the following sections we ask you to develop an ‘Erasmus Plan’: a plan that links mobility activities with your 
organisation’s needs and objectives.

Your Erasmus Plan should answer one key question: how are you going to use the Programme’s Key Action 1 funding to 
benefit your organisation and all of its staff and learners, whether they take part in mobility activities or not.

The Erasmus Plan is composed of three parts: objectives, activities and planning for management and resources. You will 
also be asked to subscribe to a set of Erasmus quality standards that define a common set of guidelines for organisations 
taking part in the programme across Europe.

What is a good Erasmus Plan?

The most important thing to consider is that your Erasmus Plan should be coherent and appropriate for your organisation, its 
experience and its ambition. The application must be an original proposal, written by your organisation and specifically for 
your organisation. When answering questions and defining objectives, you should be as concrete as possible and you 
should refer to your other answers, in particular those in the ‘Background’ section where you have described the needs and 
challenges you want to tackle in your organisation. If you have attached any strategic documents to your application, you 
should also refer to them in your answers. Do not hesitate to repeat an important piece of information if you think it will help 
the assessors understand your plans and objectives.

Your Erasmus accreditation application should be a result of joint work in your organisation. Your answers should be a result 
of a discussion with relevant colleagues and managers. If you find the application too difficult, you can consider reducing the 
number of objectives and participants that you are proposing. Erasmus accreditation is designed to allow organisations to 
learn and develop over time. Taking a gradual approach to your participation in the Programme will not reduce your chances 
of being successful.

How long is the Erasmus accreditation valid?

If your application is approved, your organisation’s Erasmus accreditation will stay valid at least until the end of the current 
programming period in 2027, under the condition that your organisation keeps fulfilling the obligations defined in the Call for 
Erasmus accreditations.

The Erasmus Plan that you submit in this application can cover a shorter period of two to five years. In the following sections, 
you can choose the length of your Erasmus Plan yourself by defining your objectives and estimating the number of mobility 
activities you want to organise in the next years. Based on your application, the National Agency will define the timing of 
periodical accreditation progress reports and future updates to your Erasmus Plan to make sure it stays up to date. If 
important changes happen in your organisation, you will also be able to request an Erasmus Plan update yourself.

Objectives

Please define the objectives your organisation wants to achieve by implementing Key Action 1 mobility activities.

Your objectives should be concrete, realistic, and should represent a real benefit for your organisation. Make sure to link 
them to the needs of your organisation and its learners. If you have attached any strategic documents as explained in the 
‘Background’ section, you should make sure that relevant objectives from those documents are translated to your Erasmus 
Plan in this section. If needed, you can repeat information from your earlier answers, or simply refer to them as part of your 
explanations for defined objectives.

If your accreditation is approved, your progress towards achieving the Erasmus Plan objectives will form a part of the 
evaluation of Erasmus activities you implement. Therefore, you need to choose objectives that are possible to track and you 
need to explain how you are going to evaluate your progress. You can specify between one and ten objectives.
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Please list your objectives below.

Objective 1
Title  
What do you want to achieve?
Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen kansainväliseen toimintaan ja Savonlinnan taidelukion asemointi osaksi eurooppalaista koulutusaluetta.

Explanation  
Describe the objective and explain how it is linked with the needs and challenges you have explained in the section ‘Background’
Mahdollistamme opiskelijaryhmien liikkuvuuden. Opiskelijat opiskelevat vertaistensa kanssa kohdemaassa omin vahvuuksin. Omilla vahvuuksilla tässä tarkoitamme koulumme 
erityistehtäviä, kuvataidetta ja musiikkia. Opimme kansainvälisyyttä, mutta teemme kohdemaa ja -kouluvalinnat suomalaisen kuvataide- ja musiikkipedagogiikan viitekehyksessä. 
Tavoitteena on, että kohdepopulaation opiskelijoista 75 (n. 85%) osallistuu liikkuvuushankkeisiin.  
 
Kehitämme tällä koulun valmiuksia osallistua rajat ylittävään liikkuvuushankkeisiin ja tehdä liikkuvuudesta todellinen mahdollisuus aivan kaikille opiskelijoille taloudellisista 
hankaluuksista huolimatta. Nykyisellään emme voi taata kaikille tätä mahdollisuutta perheiden taloudellisista vaikeuksista johtuen. Taidelukio toimii tämän tavoitteen alaisissa 
toiminnoissa lähettävänä organisaationa, valitsee osallistujat ennalta julkaistavien valintakriteerien viitekehyksessä sekä lähettää heidät vastaanottavaan organisaatioon

Timing  
When do you expect to see results for this objective?
Olemme alustavasti suunnitelleet tämän tavoitteen kansainväliset liikkuvuudet vuosille 2024 – 2027, nämä käyvät ilmi Erasmus+ -suunnitelmasta. Vuosittainen koulunkiertoon sopivia 
aikatauluja liikkuvuuksien toteuttamiselle ovat marraskuu (musiikkipainotteiset matkat) ja huhtikuu (kuvataidepainotteiset matkat). Huhtikuussa toteutamme ns. projektiviikon, jolloin 
normaali opintojaksotyyppinen koulutyö on keskeytyksissä.

Measuring progress  
How are you going to track and evaluate your progress on this objective?
Liikkuvuushankkeiden vaikuttavuusarvioinnissa määrällisenä tavoitteena tavoittelemme liikkuvuuskokemuksia saaneiden määrää suhteessa kyseisen vuosikurssin + ryhmätunnuksen 
(musiikki tai kuvataide) opiskelijamäärään. Esimerkiksi vuodelle 2024 tavoittelemme 45 kuvataidelukion ja 30 musiikkilukion opiskelijan liikkuvuutta. Nämä opiskelijat ovat aloittaneet 
lukio-opintonsa elokuussa 2022. Tämä vastaa n. 85% näiden lukiolaisten kokonaisopiskelijamäärästä. 
 
Laadullisesti arvioimme Erasmus+ -suunnitelmassamme olevia pitkän tähtäimen tavoitteita. Nämä tavoitteet ovat yhteneväisiä tavoitteiden 2 ja 3 kanssa. Haluamme, että liikkuvuuksien 
toteutumisen myötä voimme vaikuttaa opiskelijoidemme tiedolliseen puoleen sekä arvomaailmaan. Me tavoittelemme kulttuurisen ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden lisäämistä. 
 
Monipuolistamme arviointia, otamme käyttöön OSS-työkalun ja sen ryhmäkehityskeskustelumoduulin kv-tiimin työtä arvioitaessa.
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Objective 2
Title  
What do you want to achieve?
Eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin, elämäntavan ja yhdentymiskehityksen syvä ymmärtäminen osana opiskelijan tulevia työelämätaitoja.

Explanation  
Describe the objective and explain how it is linked with the needs and challenges you have explained in the section ‘Background’
Tällä toteutamme Euroopan unionin tunnuslausetta, moninaisuudessa yhtenäinen.  
 
Tällä toiminnalla parannamme opiskelijoidemme tulevia työmarkkinavalmiuksia. Opiskelija tulee tekemään työelämänsä hyvin monikulttuurisessa yhteiskunnassa, jolloin kulttuurinen 
ymmärrys ja suvaitsevaisuus ovat aitoja työelämätaitoja. 
 
Liikkuvuuksiin liittyvissä lähtövalmennuksissa eheytämme annettavaa opintojakso-opetusta EU-teemoilla YH03- sekä myöhemmin perustettavassa paikalliseen opintojaksossa. 
Keskitymme tässä tavoitteessa EU:n ohjauskeinoihin, joilla on vaikutusta metsiemme käyttöön. Keskitymme tutkimustietoon pohjautuvan metsätietoisuuden lisäämiseen. Tätä varten 
olemme luoneet yhteistyösuhteet Luonnonvarakeskukseen. Tarkasteltaviksi tulevat ainakin ennallistamisasetus ja uusituvan energian direktiivi, jotka ovat ongelmallisia maakuntamme 
kannalta. 
 
Laajennamme opiskelijan opiskeluympäristöä EU-kummitoiminnan (MEPPI, kansanedustaja ja EU-virkamies) sekä EPAS-toiminnan avulla.

Timing  
When do you expect to see results for this objective?
Aikataulutus on kytketty tavoitteen 1 aikatauluihin. Matkaa edeltävällä kahdella lukuvuosijaksolla annamme tässä tavoitteessa mainittua opetusta ja ohjausta. Tämä opetus sijoitetaan 
ns. taidepalkin osaksi ja siksi se ei hankaloita muuta opetusta. Musiikkimatkojen osalta ohjausta on jaksoissa 1 ja 2 eli n. 10.8.–9.11. ja kuvataidematkojen osalta n. 10.1.–18.4. 
Ohjausta ja opetusta opetusryhmä tulee saamaan n. 19 tuntia.

Measuring progress  
How are you going to track and evaluate your progress on this objective?
Laadullisesti arvioimme Erasmus+ -suunnitelmassamme olevia pitkän tähtäimen tavoitteita. Nämä tavoitteet ovat yhteneväisiä tavoitteiden 1 ja 3 kanssa. Haluamme, että voimme 
vaikuttaa opiskelijoidemme tiedolliseen puoleen sekä arvomaailmaan. Me tavoittelemme kulttuurisen ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden lisäämistä. 
 
Tämän tavoitteen mukaisesta liikkuvuusryhmästä muodostamme opetusryhmän. Tälle kohdistetaan wilma-kysely, jossa painottuu laadulliset tekijät eli vaikutukset EU-tietoisuuden 
kasvuun sekä määrällisinä tekijöinä esim. vierailuluentojen seuraaminen.  
 
Lisäksi kehityskeskustelu-vaiheessa kv-tiimiä keskustelutetaan tiiminä ja tästä saadaan myös laadullista arviointitietoa hankkeen ja sen tavoitteiden onnistumisesta. Välineenä on OSS-
järjestelmä ja sen ryhmäkehityskeskustelulomake.
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Objective 3
Title  
What do you want to achieve?
Lisäämme vieraiden kielten oppimishalukkuutta ja monipuolistamme kielten opiskeluun liittyviä oppimisympäristöjä.

Explanation  
Describe the objective and explain how it is linked with the needs and challenges you have explained in the section ‘Background’
Opiskelijan aloittaessa lukio-opintonsa toteutamme positiivista erityiskohtelua vieraiden kielten opiskelua kohtaan. Nykyisellään n. 40-45 % ikäluokasta aloittaa jonkin vapaaehtoisen 
kielen opiskelun. Pyrimme nostamaan tämän 60 %:iin. 
 
Oppilaitokseen tulee opiskelijoita vuosittain n. 40 yläkoulusta ja kaikissa niissä ei ole luontevia mahdollisuuksia vapaaehtoisen kielen opiskeluun. Muutamme oppilaitoksemme 
markkinointia tämän suhteen ja kannustamme uusia opiskelijoitamme tähän. Ulkoisena motivaationa mahdollisuus tätä kautta osallistua liikkuvuuksiin.  
 
Tällä kaikella toteutamme Euroopan unionin tunnuslausetta, moninaisuudessa yhtenäinen. 
 
Tällä toiminnalla parannamme opiskelijoidemme tulevia työmarkkinavalmiuksia; laaja kielitaito, kulttuurienvälinen yhteisymmärrys ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen. Lisäksi tällä 
tavoitteella saavutetaan opiskelijoiden ja opettajien verkostoitumista. Tähän tavoitteeseen liittyy liikkuvuuksia, jotka käyvät ilmi Erasmus+ -suunnitelmasta.

Timing  
When do you expect to see results for this objective?
Aikataulutus on kytketty tavoitteiden 1 ja 2. aikatauluihin. Vieraan kielen opiskelun voi aloitta 1. tai 2. lukuvuonna ja kannustamme opiskelijoitamme näin tekemään. 
Tämän tavoitteen mukainen liikkuvuus toteutetaan ensimmäisen kerran huhtikuussa 2024. Kohdemaana Ranska ja liikkuvuus kohdennetaan vapaaehtoisen ranskan kielen opiskelun 
aloittaneille.

Measuring progress  
How are you going to track and evaluate your progress on this objective?
Määrällisesti arvioimme vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelun aloittaneiden määriä. Kielivalikoimaa ja sen riittävyyttä arvioidaan. Paikallisena opintojaksona voidaan harkita mm. 
viron kielen maistelukurssia. 
 
Lisäksi kehityskeskustelu-vaiheessa kv-tiimiä keskustelutetaan tiiminä ja tästä saadaan myös laadullista arviointitietoa hankkeen ja sen tavoitteiden onnistumisesta. Välineenä on OSS-
järjestelmä ja sen ryhmäkehityskeskustelulomake.
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Who were the persons involved in defining your Erasmus Plan objectives? What kind of discussions or preparation took 
place?
Savonlinnan Taidelukion kansainvälisyystiimi koordinoi oppilaitoksen kansainvälisyystoimintaa. Se valmistelee 
lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavat hankkeet. Tiimiin kuuluvat musiikin lehtori Lauri Kyrönseppä, kuvataiteen lehtori Kati 
Sinkkonen, kuvataiteen päätoiminen tuntiopettaja Katriina Kaija, englannin ja ranskan kielen lehtori Taina Häkkinen, toisen 
kotimaisen kielen lehtori Leena Päivätie, historian, yhteiskuntaopin ja taidehistorian lehtori Satu Hartikainen sekä rehtori 
Reima Härkönen, joka toimii myös tiimin puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii SatuHartikainen. 
 
Tämä tiimi on konsensushakuisesti määritellyt Erasmus+ suunnitelmassa nimetyt tavoitteet, yhteensä 9 kappaletta. 
Tavoitteissa koulumme erityistehtävät korostuvat, mutta myös vieraiden kielten ja yhteiskunnallisten aineiden oppiaineet. 
tavoitteissa on myös sellaisia elementtejä, joissa oppilaitoksen antamaa opetusta ja kasvatusta eheytetään vahvasti esim. 
EU-tietouden lisäämisellä, vahvalla arvokeskustelulla ja oppimisympäristöjen laajentamisella. 
 
Savonlinnan Taidelukion kv-tiimi hyväksyi kokouksessaan 13.10.2022 tämän hakemuksen. 
 
Savonlinnan Taidelukion opettajakunta hyväksyi tämän hakemuksen liitteenä olevat liitteet kokouksessaan 12.10.2022; 
Kansainvälisyystrategian ja Erasmus+ -suunnitelman. Liitteenä oleva Savonlinnan Taidelukion strategia on jo aiemmin 
hyväksytty toiminnan pohja-asiakirjaksi. 
 
Savonlinnan Taidelukion opiskelijakunnan hallitus hyväksyi Erasmus+ -suunnitelman kokouksessaan 6.10.2022. Lisäksi 
hallituksen puheenjohtaja Annu Malolalle on informoitu akkreditointihakemuksen vaiheista.
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Erasmus Plan: Activities

In this section you are asked to propose a broad planning for activities you want to organise and participants you want to 
support with the Programme funds.

The targets you propose here are not binding for your organisation, nor for the National Agency because the final number of 
implemented activities may depend on various factors, including availability of funding.

Your proposed targets will be assessed based on how realistic and appropriate they are for your organisation's size, 
experience and Erasmus Plan objectives. The experts assessing your application may recommend revised targets, in order 
to stay realistic and proportional to the overall availability of funding.

 
Planning

How many participants would you like to support with Programme funds? Please propose an estimation for at least two 
years.

Year Estimated number of learners Estimated number of staff
Year 1 90 9
Year 2 90 8
Year 3 65 7
Year 4 90 7
 
Explanation

Please briefly explain how did you make your estimations for the number of staff and learner participants per year.
Olemme toteuttaneet kuvataidelukiomatkoja keskimäärin kerran vuodessa. Niissä on ollut osallistujia n. 65 % koko 
kuvataidelukion ikäluokkavahvuudesta. Osa ei ole päässyt liikkuvuuksiin johtuen taloudellisista tekijöistä. Selvitimme 
lähtöhalukkuutta elokuussa 2021 ja elokuussa 2022 aloittaneiden osalta ja se oli peräti 95%. Näillä matkoilla on ollut aina 3-
4 henkilökunnan jäsentä mukana. Erasmus+ -suunnitelmassamme olemme kalkyloineet liikkuvuusmäärät tämän selvittelyn 
mukaan. 
 
Musiikkilukion matkoilla olemme liikkuneet lähes vuosittain ja usein Itämeren piirissä. Matkalle on lähetetty yhtyelaulu- ja 
kuorokokoonpanoja sekä kansamusiikkiyhtyeitä, määrä selittyy tällä. Olemme aina halunneet viedä suomalaista 
säveltaidetta opiskelijoidemme vertaisryhmille. Nämä vertaisryhmät usein löytyvät juuri kohdemaan kouluista. Näillä 
matkoilla on ollut aina 3-4 henkilökunnan jäsentä mukana. Erasmus+ -suunnitelmassamme olemme kalkyloineet 
liikkuvuusmäärät tämän selvittelyn mukaan. 
 
Olemme muuttaneet koulumme työjärjestysarkkitehtuuria osin siitä syystä, että liikkuvuudet voidaan toteuttaa ilman suurta 
opetusmahdollisuuksien menetyksiä. Olemme varanneet lukuvuoden 5. ja 6. jakson väliin viisi työjärjestysopetuksesta 
vapaata päivää. Tätä aikaväliä kutsutaan projektiviikoksi. Tämän viikon aikana olemme toteuttaneet omia liikkuvuuksia 
ulkomailla ja kotimaassa. Tämä mahdollistaa hyvin opiskelijoiden osallistumisen näille liikkuvuuksille.
Why do you think that your estimations for the number of staff and learner participants per year are realistic and 
appropriate (considering your organisation's experience, size and Erasmus Plan objectives)?
Olemme muuttaneet koulumme työjärjestysarkkitehtuuria osin siitä syystä, että liikkuvuudet voidaan toteuttaa ilman suurta 
opetusmahdollisuuksien menetyksiä. Olemme varanneet lukuvuoden 5. ja 6. jakson väliin viisi työjärjestysopetuksesta 
vapaata päivää. Tätä aikaväliä kutsutaan projektiviikoksi. Tämän viikon aikana olemme toteuttaneet omia liikkuvuuksia 
ulkomailla ja kotimaassa. Tämä mahdollistaa hyvin opiskelijoiden osallistumisen näille liikkuvuuksille. 
 
Vuoden 2024 osalta (1. vuosi) toteutamme huhtikuussa projektiviikolla kuvataidelukion opintomatka (tavoite 1) Saksaan, 
kohteena Berliini ja teemana katutaide. Liikkuvuuksia suunnitteilla n. 45. Kohderyhmänä ovat elokuussa 2022 opintonsa 
aloittaneet. Suunnittelussa käytämme apua Suomi-Saksa instituuttia, jonka kanssa on toteutettu vastaava hanke aiempina 
vuosina. Projektiviikolla toteutamme myös liikkuvuusmatkat Ranskaan (tavoite 3) ja Belgiaan (tavoite 2). Liikkuvuuksia 
suunnitteilla näissä yhteensä 25 elokuussa 2022 tai 2023. Marraskuussa toteutamme opintomatkan (tavoite 1) Baltiaan, 
kohteina kaksi seuraavista; Tallinna , Tartto, Riika. Liikkuvuuksia suunnitteilla n. 30 elokuussa 2022 opintonsa aloittaneista. 
 
Vuoden 2025 osalta (2. vuosi) toteutamme huhtikuussa projektiviikolla kuvataidelukion opintomatka (tavoite 1). Kohteena 
voisi olla esim. Tanska, jossa olemme vastaavan vierailun aiemmin tehneet. Liikkuvuuksia suunnitteilla n. 45 elokuussa 
2023 opintonsa aloittaneista. Kohteen tarkemman valinnan teemme myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen. Marraskuu 
toteutamme musiikkilukion esiintymis- ja opintomatka isolla kuorokokoonpanolla Unkariin (tavoite 1). Esiintymiset sekä 
Budabestin Budavárin kaupungintalolla että Matiaksen kirkossa. Kokemusvaihtoa musiikkipedagogiikasta Kodály Zoltán 
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Hungarian Choral School –koulussa. Valmistava vierailu koulussa tehty 2018 ja esisopimus konserteista tehty pormestari 
Gadó Nagyn ja kansainvälisten suhteiden neuvonantaja Barbara Becznerin kanssa. Kouluvierailusta ja kokemusvaihdosta 
sovittu koulun rehtori Attila Friedrichin kanssa. Liikkuvuuksia suunnitteilla n. 45. 
 
Vuonna 2026 (3. vuosi) toteutamme huhtikuussa projektiviikolla kuvataidelukion opintomatka (tavoite 1). Kohdemaasta ei 
ole vielä keskusteltu. Liikkuvuuksia suunnitteilla n. 45 elokuussa 2024 opintonsa aloittaneista. Samoin toteutamme 
liikkuvuusmatka Ranskaan (tavoite 3). Liikkuvuuksia suunnitteilla n. 20 elokuussa 2024 tai 2025 opintonsa aloittaneista.  
 
Vuonna 2027 (4. vuosi) toteutamme huhtikuussa projektiviikolla kuvataidelukion opintomatka. Kohdemaasta ei ole vielä 
keskusteltu. Liikkuvuuksia suunnitteilla n. 45 elokuussa 2025 opintonsa aloittaneista. 
Samoin toteutamme marraskuussa musiikkilukion esiintymis- ja opintomatka kuoro- ja kansamusiikkiyhtyekokoonpanolla 
Ruotsiin. Esiintymiset Tukholman suomalaisessa kirkossa sekä Kalmarissa Jenny Nyströmsskolanissa ja Kalmarin 
kirkossa. Liikkuvuuksia suunnitteilla n. 45.
What profiles of staff and learners do you plan to involve? Please explain the reasons for your choices in relation to your 
objectives. If you plan to involve participants with fewer opportunities make sure to mention them and the types of activities 
where they will be involved.
Tässä hakemuksessa ja Erasmus+ suunnitelmassa yksilöidyistä liikkuvuushankkeissa potentiaalisina lähtijöinä 
opiskelijoissa ovat ikäluokkansa kaikki opintonsa aloittaneet. Kuvataidelukiossa heitä on n. 57 ja musiikkilukiossa n. 37. 
Saatavan rahoituksen sekä siihen kytkettävän muun rahoituksen määrät luovat toki puitteet liikkuvuustoiminnalle, mutta 
teemme positiivista erityiskohtelua niiden opiskelijoiden suhteen, joilla on hankaluutta koota mahdollinen 
omavastuurahoitus. 
 
Ohjelmaoppaan mukaisesti matkan suunnitteluun kuuluu osallistujien valinta. Tätä valintaa tehdään viitekehyksessä, johon 
kuuluvat opiskelijoiden motivaatio, opintosuoritukset, osallistujien henkilökohtaisen kehittymisen ja osaamisen lisäämisen 
tarpeet. Motivaatiota mittaamme esim. tavoitteen 2. ja 3. mukaisiin toimintoihin osallistumalla sekä matkan sisällöllisillä 
asioilla. Esim. kuoromatkalle lähteminen edellyttää kuorokokoonpanoihin osallistumista. Lisäksi liikkuvuushankkeissa 
mukaan otamme pienen ryhmän mediailmaisun opiskelijoita, jotka voivat toteuttaa ohjelmaoppaan korostamaa digitaalisten 
välineiden ja oppimismenetelmien käyttöä. Tämä tarkoittaa tässä tapauksessa sähköinen dokumentaatiota. 
 
Edellä kerrottu valinta tehdään koulussamme jo vuosia olleen periaatteen mukaan. Siinä valintakriteerit julkaistaan hvvissä 
ajoin ennen matkaa. Matkalle haluavat ilmoittautuvat ja sen jälkeen teemme arviointiprosessin. Malli on läpinäkyvä ja toimii 
hyvin.  
 
Mukaan lähtevät opettajat valitaan sisällöllisin perustein. Musiikin lehtorit (3) ja kuvataiteen lehtorit (4) ovat ydinryhmää. 
Lisäksi pyrimme laatimaan kohdemaassa ohjelman niin, että siihen sisältyy tavoitteen 2. mukaista toimintaa. Tätä varten 
varustamme matkalle yhden opettajan.
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Erasmus quality standards

Organisations implementing mobility activities must adhere to a common set of Erasmus quality standards. The standards 
exist to ensure good mobility experience and learning outcomes for all participants, and to make sure that all organisations 
receiving the Programme’s funding are contributing to its objectives. In a mobility consortium, Erasmus quality standards 
apply to activities implemented by all beneficiary organisations: the coordinator and the consortium members.

The Erasmus quality standards are part of the call for Erasmus accreditations. They are also presented below so you can 
read and easily access them again while writing your application. Where needed, appropriate application of Erasmus quality 
standards in the national context will be further interpreted by the relevant National Agency.

Please carefully read the Erasmus quality standards presented below and confirm your agreement.

I. Basic principles

Inclusion and diversity: the beneficiary organisations must respect the principles of inclusion and diversity in all 
aspects of their activities. The beneficiary organisations must ensure fair and equal conditions for all participants.

Whenever possible, the beneficiary organisations should actively engage and involve participants with fewer 
opportunities in their activities. The beneficiary organisations should make maximum use of the tools and funding 
provided by the Programme for this purpose.

•

Environmental sustainability and responsibility: the beneficiary organisations must promote environmentally 
sustainable and responsible behaviour among their participants. The beneficiary organisations should make 
maximum use of the funding provided by the Programme to support sustainable means of travel.

•

Digital education – including virtual cooperation, virtual mobility and blended mobility: the beneficiary 
organisations should use digital tools and learning methods to complement their physical mobility activities, and to 
improve the cooperation with partner organisations. The beneficiary organisations should make maximum use of the 
digital tools, online platforms, and other opportunities provided by the Programme for this purpose.

•

Active participation in the network of Erasmus organisations: one of the objectives of the Programme is to 
support the development of the European Education Area. Beneficiary organisations should seek to become active 
members of the Erasmus network, for example by hosting participants from other countries, or by taking part in 
exchanges of good practices and other contact activities organised by the National Agencies or other organisations. 
Experienced organisations should share their knowledge with other organisations that less experience in the 
Programme by providing them with advice, mentorship or other support. Where relevant, beneficiary organisations 
should encourage their participants to take part in alumni activities and networks.

•

II. Good management of mobility activities

Core tasks - keeping ownership of the activities: the beneficiary organisations must keep ownership of core 
implementation tasks and may not outsource these tasks to other organisations.

The core tasks include financial management of the programme funds, contact with the National Agency, reporting 
on implemented activities, as well as all decisions that directly affect the content, quality and results of the 
implemented activities (such as the choice of activity type, duration, and the hosting organisation, definition and 
evaluation of learning outcomes, etc.)

•

Supporting organisations, transparency and responsibility: in practical aspects of project implementation, the 
beneficiary organisations may receive advice, assistance or services from other organisations, as long as the 
beneficiary organisations keep control of the content, quality and results of the implemented activities, as described 
under ‘core tasks’.

If beneficiary organisations use programme funds to pay other organisations for specific implementation tasks, then 
the obligations of such organisations must be formally defined to ensure compliance with the Erasmus quality 
standards and protection of the Union funds. The following elements must be included in the formal agreement 
between the beneficiary and the service provider: tasks to be carried out, quality control mechanisms, consequences 
in case of poor or failed delivery, and flexibility mechanisms in case of cancellation or rescheduling of agreed services 
that guarantee fair and balanced sharing of risk in case of unforeseen events. Documentation defining these 
obligations must be available for review by the National Agency.

Organisations that assist the beneficiary with specific implementation tasks (on paid or voluntary basis) will be 
considered supporting organisations and must be registered in the official reporting tools. The involvement of 
supporting organisations must bring clear benefits for organisational development of the beneficiary organisation and 
for the quality of mobility activities.

•
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In all cases, the beneficiary organisation will stay responsible for the results and quality of implemented activities, 
regardless of the involvement of other organisations.

Contributions paid by participants: as a form of co-funding, the beneficiary organisation may ask participants in 
mobility activities for contributions to pay for goods and services necessary for the implementation of those activities. 
The size of the participants’ contributions must remain proportional to the grant awarded for the implementation of the 
activity, must be clearly justified, collected on a non-profit basis, and may not create unfair barriers to participation 
(especially concerning participants with fewer opportunities). Additional fees or other participant contributions cannot 
be collected by supporting organisations or other service providers chosen by the beneficiary organisation.

•

Integrating results of mobility activities in the organisation: beneficiary organisations must integrate the 
results of the implemented mobility activities (e.g. knowledge gained by staff in professional development) in their 
regular work, in order to benefit the organisation as a whole, its staff, and learners.

•

Developing capacity: beneficiary organisations should use the programme funds (and organisational support in 
particular) in a way that gradually increases their capacity to work internationally on a sustainable, long-term basis. In 
a mobility consortium, all organisations should benefit in this way.

•

Regular updates: beneficiary organisations must regularly encode the information about planned and completed 
mobility activities in the tools provided for this purpose by the European Commission.

•

Gathering and using participants’ feedback: beneficiary organisations must ensure that participants complete 
the standard report about their activities, as provided by the European Commission. The beneficiary organisations 
should make use of the feedback provided by the participants to improve their future activities.

•

III. Providing quality and support to the participants

Practical arrangements: the beneficiary organisations must ensure the quality of practical and logistic 
arrangements (travel, accommodation, visa applications, social security, etc.). If these tasks are delegated to the 
participant or a service provider, the beneficiary organisation will remain ultimately responsible for verifying their 
provision and quality.

•

Health, safety and respect of applicable regulation: all activities must be organised with a high standard of 
safety and protection for involved participants and must respect all applicable regulation (for example regarding 
parental consent, minimum age of participants, etc.). The beneficiary organisations must ensure that their 
participants have appropriate insurance coverage, as defined by the general rules of the Programme and the 
applicable regulation.

•

Selection of participants: participants must be selected through a transparent, fair and inclusive selection 
procedure.

•

Preparation: participants must receive appropriate preparation in terms of practical, professional and cultural 
aspects of their stay in the host country. The preparation should be organised in collaboration with the hosting 
organisation (and the hosting families, where relevant).

•

Monitoring and mentoring: where relevant based on the format of the activity, the sending and hosting 
organisations must identify a mentor or a similar key person who will be following the participant during their stay at 
the hosting organisation and who will help them achieve the desired learning outcomes. Particular attention should be 
given to the introduction and integration of the participants at the hosting organisation, and to the monitoring of the 
learning process.

•

Support during the activity: participants must be able to request and receive support from their hosting and 
sending organisations at any time during their mobility. Contact persons in both organisations, means of contact, and 
protocols in case of exceptional circumstances must be defined before the mobility takes place. All participants must 
be informed about these arrangements.

•

Linguistic support: the beneficiary organisation must ensure appropriate language training, adapted to the 
personal and occupational needs of the participants. Where appropriate, the beneficiary organisation should make 
maximum use of the specific tools and funding provided by the Programme for this purpose.

•

Definition of learning outcomes: the expected learning outcomes of the mobility period must be agreed for each 
participant or group of participants. The learning outcomes must be agreed between the sending and hosting 
organisations, as well as the participant (in case of individual activities). The form of the agreement will depend on 
the type of the activity.

•

Evaluation of learning outcomes: learning outcomes and other benefits for the participants should be •
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systematically evaluated. Results of the evaluation should be analysed and used to improve future activities.

Recognition of learning outcomes: formal, informal and non-formal learning outcomes and other results achieved 
by the participants in mobility activities must be appropriately recognised at their sending organisation. Available 
European and national instruments should be used for recognition whenever possible.

•

IV. Sharing results and knowledge about the programme

Sharing results within the organisation: beneficiary organisations should make their participation in the 
Programme widely known within the organisation and create opportunities for participants to share their mobility 
experience with their peers. In case of mobility consortia, the sharing should take place in the whole consortium.

•

Sharing results with other organisations and the public: beneficiary organisations should share the results of 
their activities with other organisations and the public.

•

Publicly acknowledging European Union funding: beneficiary organisations should make their participation in 
the Programme known in their community and in the wider public. Beneficiary organisation also must inform all 
participants about the source of their grant.

•

Subscribing to Erasmus Quality Standards

To apply for Erasmus accreditation, your organisation must subscribe to the Erasmus quality standards and accept to be 
evaluated based on those standards. Since the Erasmus accreditation is valid for the whole period of the future Programme, 
your organisation’s performance in maintaining the Erasmus quality standards will also influence how much funding you may 
receive in subsequent years.

Please read the following statements carefully and confirm your agreement:

 I have read and understood the above Erasmus quality standards

 I understand and agree that Erasmus quality standards will be used as part of the criteria for evaluation of the activities 
implemented under this accreditation

 I understand and agree that the results of the evaluation based on these standards will form a part of criteria for decision 
on any subsequent grants under this accreditation
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Erasmus Plan: Management

In this section you should explain how you plan to set up the management of Key Action 1 mobility activities within your 
organisation to make sure their implementation is successful.

Please read the Erasmus quality standards explained in the previous section and discuss them with your colleagues and 
management. Your answers in this section should show that your organisation has assessed the resources and staff needed 
to implement the planned activities in accordance with the set standards.

Quality Standards Part I: Basic principles

What will your organisation do to contribute to the basic principles of the Erasmus accreditation described in the Erasmus 
quality standards?

i) Inclusion
Erasmus+ ohjelman painopistealueista haluamme korostaa koulutusjärjestelmään liittyvien esteiden poistamista. Tämä 
toteutetaan tavoitteen 3. osalta ja kohtelemme positiivisen eriarvoisesti niitä, joilla ei ole ollut luontaisia mahdollisuuksia 
aloittaa vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelua.  
 
Toiseksi korostamme taloudellisten esteiden poistamista tavoitteen 1. osalta. Nykyisellään emme voi taata kaikille 
halukkaille mahdollisuutta kv. kokemukseen ja saatavan rahoituksen myötä tämä epätasa-arvoistava elementti poistuu.

ii) Environmental sustainability and responsibility
Tämä tavoite huomioidaan hakemuksessamme 2. tavoitteen mukaisessa toiminnassa. Keskitymme Euroopan parlamentin 
maatalousvaliokunnan työhön ja esim. uusituvan energian tuotantoon Euroopassa liittyvään yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Liikkuvuushankkeissa mietimme matkan toteutukset myös kestävän kehityksen viitekehyksessä, olemme jo 
aiemminkin liikkuneet esim. Keski-Euroopan pohjoisosissa linja-autolla lentämisen sijaan. Tämä pohdinta käydään yhdessä 
liikkuvuusryhmän kanssa.

iii) Digital education
Integroimme jokaiseen liikkuvuushankkeeseen dokumentaatioryhmän toiminnan. Ryhmä muodostetaan koulumme 
mediailmaisu -oppiaineen opiskelijaryhmistä. He luovat editoituja tallenteita, jotka ovat jo sinällään digitaalisen 
koulutusekosysteemin elementtejä. Jaamme näitä koulumme kotisivuille YouTube-kanavalla kuten olemme jo tehneet esim. 
konserttitallenteiden suhteen. Lisäksi voimme toteuttaa 360-kuvaustekniikalla virtuaaliset kuvataidenäyttelyt, 
malliesimerkkejä löytyy sivustolta; http://www.taidelukio.fi/opiskelu-taidelukiossa/opiskelu-kuvataidelinjalla/

iv) Active participation in the network of Erasmus organisations
Olemme huolissamme siitä, kuinka vähän yhteiskunnallinen päätöksenteko kiinnostaa nuoria ja kansalaisia yleensäkin. 
Haluamme vaikuttaa tähän hakemuksemme tavoitteella 2. Teemme pysyväksi käytänteeksi sen, että EU-päätöksentekoon 
osallistuvat tahot kertovat tekemisistään ja annamme perusinfoa opiskelijoille normaalien opintojako-opetusten. Kaksi kv-
tiimin jäsentä on opiskellut esim. eurooppaoikeutta ja samalla tätä osaamisperustaa voidaan käyttää lukioasteella.
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Quality Standards Part II: Good management of mobility activities

How are the mobility activities under the Erasmus accreditation going to be coordinated and supervised in your 
organisation?

How did you decide who will be your organisation’s Erasmus coordinator?•
Who will be responsible for monitoring and ensuring that the Erasmus quality standards are being respected?•
How is your organisation’s management going to be involved in the implementation of mobility activities under the 
Erasmus accreditation?

•

Oppilaitoksen rehtori toimii oman työnsä ohella Erasmus koordinaattorina. Tähän on luontaisena syynä se, että vuosien 
2005-2022 aikana toteutetut liikkuvuudet on tehty Erasmus+ suunnitelmassa olevalla työnjaolla, oppilaitoksella on käytössä 
hyvin vakiintunut tehtävänjako- ja hallinnointimalli kansainvälisille hankkeille. Lisäksi rehtori on omien opintojensa kautta 
pätevöitynyt myös hallinto-oikeuteen ja esim. eurooppaoikeuteen.  
 
Rehtori / Erasmus koordinaattori laatii jokaiselle hankkeelle rahoitussuunnitelman ja kustannusarvion. Sama taho hankkii 
tarjoukset vaadittavista matkustus- ja majoituspalveluista sekä tekee hankintapäätökset Savonlinnan kaupungin 
hankintaohjeen mukaisesti. Tässä työssä käytetään tarvittaessa matkatoimistojen palveluita hyödyksi. Edelleen hän 
hallinnoi Erasmus+ ohjelmiin liittyvät hakemukset, väli- ja loppuraportoinnit sekä hoitaa hankehallinnoinnin Savonlinnan 
kaupungin taloustoimen kanssa.  
 
Tämä kaikki on koordinointia ja liikkuvuuksia mahdollistavaa työtä. Itse sisältöasioista sitten vastaavat oppilaitoksen tiimit; 
kuvataide- ja musiikkitiimit sekä kv-tiimi. 
 
Laadunvarmistuksena toimii tässä hakemuksessa jo aiemmin todettu OSS-järjestelmään liittyvä ryhmäkehityskeskustelu. 
Vuosittain toteuttavassa kehityskeskustelukierroksessa kv-tiimi on yhtenä kohteena. Tällä tavoin tuotetaan laadullista ja osin 
määrällistä arviointitietoa tämän hakemuksen tavoitteista ja niiden toteutumisesta.  
 
Tässä työssä oppilaitoksen johto on jo luontevasti sidottu Erasmus+ -ohjelmaan ja tämän hakemuksen tavoitteisin hänen 
kaksoisroolinsa vuoksi.

If there are changes in the staff or management of your organisation, how are you going to make sure that the 
implementation of planned mobility activities can continue?
Tällainen vaara on aina olemassa eli henkilövaihdosten myötä tuotettaviin palveluihin saattaa tulla laatuheikennyksiä. Kv-
tiimin jäsenistä kaksi on nimetty associated person -kategoriaan ja he saavat perusinformaation automaattisesti hankkeista. 
 
Kansainvälisyystiimissä on varapuheenjohtaja, joka toimii rehtorin sijasta hänen olleessaan estynyt.

What will you do to integrate the results of implemented mobility activities in your organisation’s regular work?
Tavoitteessa 1 on tuotu esille, että toteutamme liikkuvuuksien myötä koulumme yhtä tunnuslausetta, matkailu on kiva tapa 
oppia. Lähtövalmennamme jatkossa liikkuvuusryhmät tavoitteessa 2. kerrotulla tavalla. Matkan lähtövalmennus alkaa siis n., 
13 viikkoa ennen matkaa. Lisäksi tavoitteen 3. mukaiset vieraan kielen opinnot tukevoittavat liikkuvuuskokemusta, koska 
kulttuurien ja kielialueiden välistä viestintää voidaan harjoittaa myös kohdemaan kielellä. Tämä kaikki vaikuttaa normaalin 
opinto-jakso-opetuksen määriin ja tuo myös lisää opintomahdollisuuksia (esim. yhteiskuntaopin paikallinen opintojakso). 
 
Akkreditoinnin myötä muutamme myös hieman omaa markkinointiviesintäämme ulottamalla sinne vapaaehtoisten vieraiden 
kielten opiskelumahdollisuuden. Opiskelijavalinnan valintaperusteena se ei tietenkään voi olla, mutta opiskelija oikeusturva 
toteutuu paremmin näin, koska usein kielten opiskelu alkaa jo lukuvuoden ensimmäisessä jaksossa. 
 
Lisäksi kouluumme saapuvat Erasmus+ -ohjelmien vieraat vaikuttavat koulun arkeen. Olemme mallintaneet jo vuonna 2010 
hyvin kustannustehokasta tapaa majoittaa vieraat omana kouluumme. Olemme majoittaneet useista maista tulleita vieraita 
perhemajoitukseen (home-stay) ja olemme auttaneet vierailijoita markkinaehtoiseen majoituspalveluihin. Näistä kaksi 
ensimmäistä mahdollistaa parhaimman arkikansainvälisyyskokemuksen ja siten suosimme niitä, jos se vaan vieraille käy. 
 
Olemme suunnitelleet oman koulutusarkkitehtuurimme niin, että huhtikuussa varaamme esim. kansainvälisille liikkuvuuksille 
käytännössä 7-9 päivän välyksen, jolloin opintojakso-opetusta ei ole. Tämä tunnetaan nimellä projektiviikko.
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Quality Standards Part III: Providing quality and support to the participants

Please describe how you plan to divide the tasks for implementation of planned activities.

Apart from the Erasmus coordinator and other persons listed as associated persons in this application, what other 
people will be involved and how?

•

Who will be responsible for the different implementation tasks (such as finances, practical arrangements, 
preparation and monitoring of participants, content of the activities, or communication with partner organisations)?

•

Savonlinnan Taidelukiolla on käytössä hyvin vakiintunut tehtävänjako- ja hallinnointimalli kansainvälisille hankkeille. Se käy 
ilmi alla olevasta vastuujaoista. 
 
Oppilaitoksen rehtori toimii oman työnsä ohella Erasmus koordinaattorina. Hänen varahenkilönään toimii kansainvälisissä 
asioissa kv-tiimin varapuheenjohtaja. Erasmus+ ohjelman mukaisiin toimiin on nimetty kaksi sisältövastaavaa lehtoria 
associated person -kategoriaan. Oppilaitoksen rehtori toimii oman työnsä ohella Erasmus koordinaattorina. Tähän 
hakemuksen kysymykseen liittyen hän laatii jokaiselle hankkeelle rahoitussuunnitelman ja kustannusarvion, hankkii 
tarjoukset vaadittavista matkustus- ja majoituspalveluista sekä tekee hankintapäätökset Savonlinnan kaupungin 
hankintaohjeen mukaisesti. Tässä työssä käytetään tarvittaessa matkatoimistojen palveluita hyödyksi. Edelleen hän 
hallinnoi Erasmus+ ohjelmiin liittyvät hakemukset, väli- ja loppuraportoinnit sekä hoitaa hankehallinnoinnin Savonlinnan 
kaupungin taloustoimen kanssa. 
 
Tämä kaikki on koordinointia ja liikkuvuuksia mahdollistavaa työtä. Itse sisältöasioista sitten vastaavat oppilaitoksen tiimit; 
kuvataide- ja musiikkitiimit sekä kv-tiimi. Kyseinen tiimi suunnitellee toiminnan sisällön. Esim. kuvataidematkoilla 
oppimisympäristön laajentamiseen liittyvät kohteet, työpajaopinnot, vierailut kumppanuuskouluissa, opetukseen 
osallistuminen ja suomalaisen kuvataidepedagogiikan esittely. Musiikkimatkoilla suomalaisen säveltaiteen esittäminen 
kohdemaan yleisöille sekä muiden oppimisympäristöjen työpajaopinnot ja suomalaisen musiikkipedagogiikan esittely 
kumppanuuskouluissa. Tässä yhteydessä käy ilmi myös mahdolliset tarpeet koordinaattorille eli matkustukset ja 
majoitukset.  
 
Kaikki edellä mainitut osallistuvat yhteydenpitoon yhteistyökoulujen kanssa, sisältöasioissa vertainen vertaiselle -
periaatteella eli musiikinopettajat musiikinopettajille jne. rehtori / Erasmus koordinaattori hoitaa tarvittavat 
yhteistyösopimukset ja vastaavat 
 
Oppilaitoksen kansainvälisyystiimi koordinoi kv-toimintaa ja valmistelee lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavat hankkeet. 
Tiimiin kuuluvat musiikin lehtori Lauri Kyrönseppä, kuvataiteen lehtori Kati Sinkkonen, kuvataiteen päätoiminen tuntiopettaja 
Katriina Kaija, englannin ja ranskan kielen lehtori Taina Häkkinen, toisen kotimaisen kielen lehtori Leena Päivätie, historian, 
yhteiskuntaopin ja taidehistorian lehtori Satu Hartikainen sekä rehtori Reima Härkönen. 
 
Erasmushakemuksessa nimettyjä ulkopuolisia henkilöitä on tässä listauksessa neljä; kuvataiteen päätoiminen tuntiopettaja 
Katriina Kaija, englannin ja ranskan kielen lehtori Taina Häkkinen, toisen kotimaisen kielen lehtori Leena Päivätie, historian, 
yhteiskuntaopin ja taidehistorian lehtori Satu Hartikainen
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Quality Standards Part IV: Sharing results and knowledge about the programme

What will your organisation do to share the results of its activities and knowledge about the programme?

i) To share results within your organisation
Käsittelemme vuosittain lukuvuosisuunnitelman ja siinä on kohta, hankkeet ja kansainvälinen toiminta. Tämä osio muun 
suunnitelman tavoin suunnitellaan ja päätetään opettajakunnan kanssa. Tämä suunnitelma jätetään koulutuksen 
järjestäjälle lukuvuosittain syyskuun lopussa. Toukokuussa palaamme opettajatyöpäivässä samaan suunnitelmaan ja 
arvioimme sen toteutuksen. Tässä yhteydessä tuomme julki tavoitteiden toteutumisen. Opettajakunta on siis koko ajan 
tietoinen ja päättämässä toimintaamme ohjaavasta asiakirjasta. 
 
Kansainvälisyystiimi kokoontuu kaksi kertaa lukukauteen. Tähän osallistuu koulustamme rehtori / Erasmuskoordinaattorin 
lisäksi viisi opettajaa. 
 
Ennen jokaista hanketta, jossa opiskelija liikkuu joko koti- tai ulkomailla, käsittelemme aikataulut ja talouteen liittyvät asiat 
välituntipalaverissa. Tämä on todettu oppilaitoksen työyhteisösäännöissä äärimmäisen hyväksi asiaksi.

ii) To share results with other organisations and the public
Kansainvälisyystiimi varmistaa vuosittain, että tässä asiakirjassa olevien pitkän tähtäimen tavoitteet ja niiden toteutuminen 
näkyvät opiskelijoiden oppimistuloksissa sekä kasvamisessa. 
 
Dokumentoimme hankkeet toukokuussa 2022 kehitetyn mallin mukaan. Matkalla on aina mukana mediailmaisun 
opiskelijaryhmä, joka dokumentoi hakkeen vaiheet sähköisesti. Tämä samainen ryhmä editoi hankkeesta valmiin tuotoksen. 
Tätä tallennetta levitetään koulun YouTube-kanavalla ja koulun kotisivuilla. Tavoitteena jokaisella tallenteella saada 
vähintään 1000 katselukertaa. 
 
Lisäksi tallenne jää koulun kotisivuille www.taidelukio.fi --> opiskelu -välilehti --> kansainvälisyys. Malli tule olemaan sama 
joka on nyt konserttitallenteiden osalta. Lisäksi kuvataidenäyttelyjä tai vastaavia voidaan taltioida 360-kameratekniikalla ja 
luoda niistä virtuaalinen näyttely, malleja löytyy oheiselta sivustolta; http://www.taidelukio.fi/opiskelu-taidelukiossa/opiskelu-
kuvataidelinjalla/

iii) To publicly acknowledge European Union funding
Tuomme kotisivuillamme esille sen, että liikkuvuushankeissa EU-rahoituksen osuus on merkittävä. Olemme myös saaneet 
"lävitse" positiivisia mediaosumia kansainvälisistä hankkeistamme aiemmin. Tulemme jatkossakin niin tekemään.
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Annexes

The maximum number of all attachments is 10. The maximum size of one file is 15 MB and the maximum total size of all 
attachments is 100 MB.

Declaration on Honour

Please download the Declaration on Honour, print it, have it signed by the legal representative, and attach it here.

File Name File Size (kB)
DOH -Declaration on honour - Savonlinnan Taidelukio - 
Reima Härkönen.pdf 266

Total Size (kB) 266

Other Documents

Please attach any other relevant documents Maximum 9. The organisation chart and other strategic documents referred to in 
the section ‘Background’ should be uploaded here. Please use clear file names.
If you have any additional questions, please contact your National Agency. You can find their contact details here: List of 
National Agencies.

File Name File Size (kB)
OTH -Erasmus+ suunnitelma.pdf 256
OTH -Savonlinnan Taidelukio - Kansainvälisyysstrategia.pdf 246
OTH -Taidelukion strtategia.pdf 223
Total Size (kB) 726

Total Size (kB) 993
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Checklist

Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that:

 It fulfills the eligibility criteria listed in the Programme Guide.

 All relevant fields in the application form have been completed.

 You have chosen the correct field for your organisation. Currently, the selected field is: School Education

 You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is established. Currently 
selected NA is: FI01 - Finnish National Agency for Education EDUFI

The documents proving the legal status of the applicant must be uploaded in the Organisation Registration System, here: 
Organisation Registration System

Protection of Personal Data
Please read our privacy statement to understand how we process and protect your personal data
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