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Data Dictionary 2018
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Erasmus peruskirjalista 
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Bulk operations→ Updating organisation data
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Revalidate mobilities
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Mikäli loppuraporttia täyttäessä tulee ilmoitus ”Revalidate all Mobilies”, palaa ”Mobilities” -
välilehdelle ja klikkaa sivun oikeassa yläreunassa ”More actions” ja valitse ”Revalidate Mobilities”.



Liikkuvuusjaksojen syöttämisestä henkilökunnan 
liikkuessa

• STA-STT vaihdoissa kirjataan vaihtojakson kesto ”Start date” ja ”End date” ilman 
matkapäiviä

• Matkapäivät 0,1 tai 2 merkitään erikseen ja MT+ laskee nämä 
toteutuneeseen kestoon mukaan

• 8 h opetustuntia - per 5 arkipäivää. Yksittäisen arkilisäpäivät 1,6 h/päivä.

• Minimiopetustuntimäärä on aina min. 8h, vaikka jakso olisi alle 5 päivää.
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Opiskelijaliikkuvuuden +/- 5 päivän JOUSTOSÄÄNTÖ 

Opiskelija- ja harjoitteluvaihdoissa:

Mikäli vaihdon todellinen kesto poikkeaa suunnitellusta +/- 5päivää, ei apurahasopimusta tai 
mobility toolin päiviä tarvitse muuttaa. Tosin, minimikestoissa ei joustoa:

SMS = vähintään 3kuukautta

SMP = vähintään 2kuukautta

• Opiskelijavaihtoja voi toteuttaa 0-apurahalla, jos 0-apurahalaisille on maksettu apuraha 
korkeakoulun omista varoista, kannattaa se kirjata kommentti-kenttään

• Sama periaate, jos liikkuvuus on toteutettu osittaisella 0-apurahalla, kommentit 
mahdollisesta omarahoituksesta Comments-osioon

• Kaikki mahdolliset poikkeavuudet ja erityistilanteet kannattaa kirjata kommentti-
kenttään, tämä vähentää erillisiä yhteydenottoja loppuraportin tarkastusvaiheessa



Esteettömyys

• Rasti kohtaan: ”participant with special needs”

• Käytetyn esteettömyystuen summa kirjataan kohtaan: ”EU special needs
support”

• Kohtaan  ”EU Special Needs Support Comments” → lyhyt kuvaus siitä, mihin 
esteettömyystuki on käytetty. Jos tukea on myönnetty tietty euromääräinen 
summa useampaan eri kategoriaan (esim. taksikulut ja lääkärissäkäynnit)
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Perheelliset opiskelijat

• Rasti kohtaan: ”Disadvantaged background”

• MT+ lisää automaattisesti 200€ kohtaan perheellisen opiskelijan lisätuki 
”Disadvantaged participants monthly top-up”
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Perheellisen tuki harjoittelijan osalta MT+:ssa
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Lisätään harjoittelutuki ja MT+ lisää automaattisesti 200 € ja laskee 
korkeimman tuen kokonaisapurahaan



Keskeytyneet vaihdot

• Rasti kohtaan ”Force majeure”

• Raportoidaan ulkomaanjakson todellinen, toteutunut kesto

• Kommentti-kenttään ”Force Majeure Explanations” lyhyt (pari lausetta) selitys 
keskeytyksen syystä sekä vaihdon suunniteltu alku- ja loppupäivämäärä.

• Syötetään OPHn hyväksymä opiskelijan lopullinen apuraha
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