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Siirtomahdollisuudet ja 
sopimusmuutokset KA107/ 
KA171 projekteissa



Siirtomahdollisuudet
• Käytä siirtomahdollisuuksia budjettikategorioiden välillä niin, että rahoituksen käyttö on 

mahdollisimman tehokasta ja mahdollisimman monta liikkuvuutta voidaan toteuttaa

• Hyödynnä Mobility Toolissa ja Beneficiary Modulen (tulossa) budjettiseurantaa kun 
suunnittelet budjetin käyttöä 

• 50% OS-tuen kokonaismäärästä saa siirtää liikkuvuuksiin 

• Ei ole sidottu tietyn maan kanssa toteutuviin liikkuvuuksiin 

• Oleskelu- ja matkatuen siirrot eri liikkuvuustyyppien välillä (saman tukikorin sisällä) 

• Siirrot opiskelija- opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin myönnetyn tuen välillä ovat 
sallittuja. 

• Liikkuvuusjaksojen kestoja saa muuttaa 

• Liikkuvuuksien määrää saa muuttaa 

• Muutokset liikkuvuusjaksojen suuntaan ilman sopimusmuutosta max. 40% koko 
sopimuksessa myönnetystä tuesta 



Rajoitukset siirroissa KA171
• ODA -maissa tukea ei voi siirtää muilta liikkujilta lähteville 1. ja 

2. syklin opiskelijoille

• Matka- ja yksilötukea ei voi siirtää toisessa tukikorissa olevan 
kumppanimaan kanssa tehtävään yhteistyöhön.

• Sopimusmuutoksella tehtävät muutokset (lomake 
verkkosivuilla):
• Partnerikorkeakoulun vaihto tai lisäys
• Sopimuskauden pidennys 24 kk -> 36 kk
• Osallisuustuen kiinteä lisätuki (top-up) rahoituksen käyttäminen 

muiden budjettikategorioiden rahoittamiseen
• Jos liikkuvuusjaksojen suunnan muutos ylittää 40%

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ka107-korkeakoulutuksen-globaali-liikkuvuus-hallinnointi-ja-sopimusliitteet-2020-2021#anchor-sopimusyhteystietojen-muutokset


Siirtomahdollisuudet Annex VII ja VIII 
perusteella
Annex VII

• Enintään 10% muista budjettikategorioista voi siirtää poikkeuksellisiin kuluihin 
koronaepidemasta johtuviin virtuaaliliikkuvuuksia tukeviin laite- ja 
palvelukustannuksiin tai kustannuksiin jotka liittyvät opiskelijoiden 
koronatesteihin tai rokotuksiin. 

Annex VIII

• Hankkeet, jotka ovat saaneet rahoitusta sekä Venäjän että Ukrainan kanssa 
tehtävään yhteistyöhön, voivat siirtää osan saamastaan Venäjä-tuesta 
liikkuvuuksiin Ukrainasta Suomeen.

• 100% OS-tuesta voi siirtää tukemaan saapuvia liikkujia Ukrainasta. 

• Mahdollista siirtää myönnettyä lähtevän liikkuvuuden tukea saapuviin 
liikkuvuuksiin Ukrainasta ilman sopimusmuutosta, vaikka siirto olisi enemmän 
kuin 40% koko sopimuksessa myönnetystä tuesta. 



Annex II - List of non-funded countries
• Maat, jotka ovat läpäisseet laatuarvioinnin pisteiden puolesta, 

mutta jotka ovat jääneet rahoituksen ulkopuolelle budjetin 
riittämättömyyden takia, ovat listattuna rahoitussopimuksen 
liitteessä. 

• Liikkuvuutta näiden ei-rahoitettujen maiden kanssa voidaan 
järjestää budjettisiirtojen ansiosta saman alueen sisällä, 
kunhan vähintään yksi maa alueelta on valittu rahoitukseen.
• Jos kaikki samalle alueelle kuuluvat maat ovat ei-rahoitettujen maiden 

luettelossa, tämän alueen liikkuvuus voidaan järjestää vain "nolla-
apurahana” E+ sisällä. 



Kumppanimaihin lähtevään 
liikkuvuuteen käytettävä KA131 
rahoitus



KA131 Väliraporttien satoa

• Arvio kumppanimaihin lähtevään liikkuvuuteen käytettävän 
rahoituksen määrästä koko sopimuskaudella keskimäärin 
21-hankkeet 6%, 22-hankkeet 8%
• Skaala 0 – 20 %

• Usein tukea ei ole vielä päästy käyttämään, syitä:
• Käytetään vielä edellisten hankekausien rahoitusta

• BM ei ole ollut käytettävissä

• Resurssit menneet sopimusten tekemiseen, uusien toimintojen 
haltuunottoon sekä BM toimimattomuuteen



Mihin tukea on käytetty tai suunnitellaan 
käytettävän

• Etenkin Iso-Britanniaan, usein myös Sveitsiin

• Kumppanimaihin suuntautuvaan harjoitteluun

• Vaihtoihin, joihin ei voi käyttää Globaalin liikkuvuuden rahoitusta tai 
joihin rahoitus on rajallista

• Pitkäaikaisiin kumppanikorkeakouluihin Euroopan ulkopuolella

• Sellaisiin kumppanimaihin, joiden kanssa ei ole kahdenvälistä 
sopimusta

• Kanada, Sambia, Malawi, Thaimaa, Japani, Uganda, Kenia, Australia, 
Mosambik, Kiina, Georgia, Indonesia, Etelä-Korea, Nepal jne.



• Haasteet sopimusten solmimisessa

• Yksipuolisuus, vaikea perustella 
tarvetta

• Prosessi ei tuttu ja saattaa kestää 
pitkään

• Tasa-arvoisuus apurahojen suhteen

• Budjetin riittävyys kun vain maks. 20%

• Globaalin liikkuvuuden ominaisuudet; 
viisumit yms.

• Budjetin käytön ennakointi ja seuranta

• Erilaisten rahoitusmuotojen strateginen 
koordinointi

Mitä haasteita on 
tullut vastaan



Lyhyt kertaus KA107-
loppuraporteista nousseista 
haasteista



Esiin tuotuja haasteita

• Hakemusprosessi on raskas, vrt. saatava rahoitus

• Samoin raportointi koetaan raskaaksi ja ylipäätään paperityö

• Viisumien saamisessa on haasteita ja lisäksi siihen 
kaivattaisiin lisärahoitusta

• Henkilöstöliikkuvuudessa matkapäivät ei ole riittäviä ja 5 
päivän kesto turhan pitkä etenkin lähialueille

• Kaivataan enemmän rahoitusta ja pidempää hankekautta



Learning Cafe



• 5 teema joista jokaisesta 15 
min keskustelua ryhmissä

• Jokaisella pöydällä on yksi 
teema

• Keskustelun aikana 
kirjoitettaan ideat post-it 
lapuille ja jätettään seuraavalle 
ryhmälle

• Yksi ryhmästä jää jälkeen ja 
aloittaa seuraavan keskustelun 
teemasta kertomalla lyhyesti 
mihin edellinen ryhmä päätyi 
(max. 2 minuuttia)

• Ja näin edetään kunnes kaikki 
teemat on käsitelty

• Lopuksi joku ryhmästä kertoo 
kaikille pari pääasiaa 
keskustelusta

Learning Cafe 



Jokainen keskustelu 15 min:

• Rahoituksen käyttö: haasteet ja 
hyvät käytänteet - kokemukset 
alueellisesta rahankäytöstä

• Eurooppalaisen & globaalin 
rahoituksen täydentävyys 

• Viisumiasiat

• Apurahojen maksaminen

• Vapaa teema, esim. Globaalin 
rahoitushakemus, Ukraina, 
tuutorointi

Teemat



Kiitos!


