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Työpaja: C2 Osallisuus -kansainvälisyys kuuluu kaikille 

klo 10.20–11.15



• Osallisuus -kansainvälisyys kuuluu 
kaikille Erasmus+ -ohjelman 
osallistuminen halutaan mahdollistaa 
yhtä useammalle

• Miten varmistat, että kaikilla on 
mahdollisuus osallistua Erasmus+ 
hankkeen toimintaan? 

• Mitä pitää huomioida matalan kynnyksen 
osallistumiseen?

• Työpajassa esitetään toimivia 
käytäntöjä, joita voi hyödyntää omassa 
koulussa ja työstetään niitä eteenpäin

• Aluksi tietoa tukimuodoista ja lopussa 
ryhmätyöskentelyä siitä, miten voisitte 
Erasmus+ -ohjelman osallisuustuella 
tukea oppilaita/opiskelijoita ja 
henkilöstöä, joilla on vähemmän 
mahdollisuuksia

Työpaja C2



Osallistuminen yhä useammalle yksilölle
• Erasmus+ -ohjelmassa poistetaan esteitä, joita kohderyhmät 

saattavat kansainvälistymisessä kohdata
• Komissiolta on ilmestynyt: Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen osallisuus- ja moninaisuusstrategia
• https://bit.ly/3CFpXyV

vammaisuus terveysongelmat kulttuurierot sosiaaliset esteet

koulutusjärjestelmiin 
liittyvät esteet

taloudelliset 
esteetsyrjintään 

liittyvät esteet

maantieteelliset 
esteet

jne



Liikkuuvushakemuksissa (KA1)
• Voit hakea todellisiin kuluihin perustuvaa avustusta Erasmus+ -ohjelmaoppaan sääntöjen mukaan 

• Tuki haetaan joko ”unit cost” yksikkötukena tai todellisiin kuluihin perustavana tukena ”real cost”

Real Cost

Unit Cost

Yleensä 
avustussumma on 

erilaiset ”Unit Cost” -
tuet yhteensä 

Unit Cost –tuen 
sijaan voit hakea 
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Tuki eri 
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osallistua kuin 

muilla 

4 eri tuki 
mahdollisuutta

Esim. 2 osallistujaa on real
cost –tuella ja muut 

osallistujat unit cost -tuella



Osallisuustuki ja poikkeukselliset kulut 

1. Inclusion support for organisations (Unit cost –tuki)
2. Inclusion support for participants (Real cost –tuki)
3. Exceptional costs for visa and other entry requirements (Real 

cost –tuki)
4. Exceptional costs for expensive travel (Real cost –tuki)

Hakemus on 
englanninkielinen 
ja siksi käsitteet 

englanniksi 



Inclusion support for organisations 
• Osallisuustuki organisaatioille: Niiden osallistujien osalta, joilla on 

muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoimintojen 
järjestämiseen liittyvät kustannukset.
• 100 euroa osallistujalta

• Voi käyttää perusteltavaan tarpeeseen
• esim. luki- tms. oppimiseen liittyviin haasteisiin
• kv/lähtö-, kieli- ym. valmennukseen
• yhteydenpitoon huoltajiin 
• ryhmäkuljetuksiin maantieteellisten esteiden vuoksi, mikäli paikkakunnalla 

on vähäiset julkiset liikenneyhteydet jatkolennoille 
• jne

Hakemus on 
englanninkielinen 
ja siksi käsitteet 

englanniksi 

Unit Cost



Inclusion support for participants 
• Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on muita 

vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä suoraan 
liittyvät lisäkustannukset 

• 100 % tukikelpoisista kustannuksista 
• Perustellut 

• Tuki haetaan tässä todellisena kuluna esim. jos yksilötuki eri riitä kattamaan 
kaikkia oleskelukuluja. ”Unit cost” ei haeta jos haetaan ”Real Cost” 

• Pitää perustella osallisuudesta johtuvana
• Kansallinen toimisto hyväksyy/hylkää perustelun
• Tuki siis haetaan ja todennetaan todellisiin kuluihin perustuen 

• Kuitit kerättävä 

Hakemus on 
englanninkielinen 
ja siksi käsitteet 

englanniksi 

Real Cost



Exceptional costs for visa and other entry 
requirements

• Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, 
rokotukset, lääkärintodistukset

• 100 % tukikelpoisista kustannuksista Hakemus on 
englanninkielinen 
ja siksi käsitteet 

englanniksi 

Real Cost



Exceptional costs for expensive travel 
• Korkeat matkakulut 

• Jos välimatkalaskurin mukainen euromääräinen matkakorvaus kattaa 
alle 70 % matkan todellisista kuluista. Kuluista korvataan 80 % 
tukikelpoisista kustannuksista. 

• Matkakulu haetaan joko tavanomaisena matkakuluna tai poikkeuksellisena 
kuluna. Ei molemmissa kategorioissa. Korkeita matkakuluja voivat olla 
esimerkiksi kalliit tavarat tai laitteet, jotka liittyvät olennaisesti 
liikkuvuusjaksoon.

• Välimatkalaskuri https://bit.ly/3cyVjwk
Hakemus on 

englanninkielinen 
ja siksi käsitteet 

englanniksi 

Real Cost



Exceptional costs for expensive travel 

• Kittilä – Pariisi 
• välimatkalaskurilla 2440 km
• Unit Cost -tuki 360 €/osallistuja

Real Cost
• Kittilä – Pariisi yhteensä 605 € 

• Lento 520 €
• Junat Ranskassa 70 €
• Bussit Kittilässä 15 € 

• 70 % eli pitää olla yli 514 € 
• (Kaava 70 % = välimatkalaskurin summa x 0,7) 

• Tuki 80 % on 484 € 

Helppoa:

• tukisumma välimatkalaskurista

• tositteena toimii osallistumistodistus 

• loppuraportissa ilmoitetaan kilometrimäärä 
toteutuman mukaan 

Unit Cost

”Hyöty”  tässä tapauksessa 124 € + lisätyö: 

• matkakulujen ennakkolaskelma, kulujen kuvaukset ja kattavat perustelut 
hakulomakkeessa,

• kuittien/tositteiden/osallistumistodistusten keräys, 

• loppuraportissa todellisten kulujen erittely ja kuittien/tositteiden skannaus / ote 
organisaation matkajärjestelmästä  (esim. M2 matkalasku)

Real Cost



Exceptional costs for expensive travel 
• Hankkeet voivat hakea kalliita matkakuluja ”Exceptional costs for 

expensive travel”, jolloin tuki on 80% kuluista. 
• Hakuvaiheessa hakija kirjoittaa matkakuluista ennakkolaskelman ja 

kattavan kuvauksen perusteluineen. Matkat tulee toteuttaa taloudellisella 
tavalla.

• Tukea voidaan myöntää, jos hakija osoittaa, että välimatkalaskurin 
mukainen korvaus ei kata vähintään 70 % osallistujan matkakuluista ja 
kansallinen toimisto hyväksyy perustelut

• Hakemuksen perusteluissa ja loppuraportin kulujen todentamissa 
noudatetaan hakijan organisaation matkakorvaussääntöjä    

• Jos tuki myönnetään kalliiden matkojen mukaan niin kyseiseen 
liikkuvuuteen ei saa välimatkalaskurin mukaista korvausta 

Hakemus on 
englanninkielinen 
ja siksi käsitteet 

englanniksi 

Real Cost



Osallisuus- ja moninaisuusstrategia
Vammaisuus 
• Fyysiset, psyykkiset, 

kognitiiviset tai aisteihin 
liittyvät vammat, jotka 
vuorovaikutuksessa erilaisten 
esteiden kanssa saattavat 
estää henkilön osallistumisen 
yhteiskuntaan yhdenvertaisesti 
muiden kanssa. 

Terveysongelmat 
• Terveysongelmat, kuten 

vakavat tai krooniset sairaudet 
tai muut fyysiseen tai 
mielenterveyteen liittyvät 
ongelmat, saattavat aiheuttaa 
esteitä, jotka estävät 
osallistumisen ohjelmaan. 



Osallisuus- ja moninaisuusstrategia
Koulutusjärjestelmiin liittyvät esteet 
• vaikeuksia suoriutua koulutusjärjestelmissä

• koulunkäynnin varhain keskeyttäneet nuoret

• työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat

• aikuiset, joilla on alhainen koulutustaso, 

• rakenteelliset rajoitukset ei ota huomioon yksilön 
erityistarpeita

• opetussuunnitelmien rakenteen vuoksi on vaikeaa 
suorittaa vaihto-opiskelua tai harjoittelua ulkomailla 
osana opintoja 

Kulttuurierot 

• kuka tahansa voi kokea esteitä, mutta erityisesti ne 
voivat haitata henkilöitä, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia:

• maahanmuuttaja- tai pakolaistaustaiset henkilöt ja 
hiljattain saapuneet maahanmuuttajat

• kansalliseen tai etniseen vähemmistöön kuuluvat, 
viittomakielen käyttäjät ja henkilöt, joilla on 
vaikeuksia sopeutua uuteen kieliympäristöön ja 
kulttuuriin 

• vieraat kielet ja kulttuurierot, voi heikentää joidenkin 
osallistumisintoa ja vähentää osallistumisesta 
koituvia hyötyjä 

• jätetään jopa hakematta tukea kulttuurierojen vuoksi, 
jolloin kulttuurierot ovat todellinen este 
osallistumiselle



Osallisuus- ja moninaisuusstrategia
Sosiaaliset esteet 
• Sosiaaliset sopeutumisvaikeudet: 

puutteelliset sosiaaliset taidot, 
epäsosiaalinen tai riskikäyttäytyminen, 
entiset rikokset/päihteiden väärinkäyttö 
tai sosiaalinen syrjäytyminen saattavat 
muodostaa esteen

• Perhetilanne
• hakija on perheen ensimmäinen 

korkeakoulutukseen pääsevä jäsen tai 
vanhempi (erityisesti 
yksinhuoltajavanhempi), omaishoitaja, 
perheen elättäjä tai orpo tai että hän on 
ollut tai on parhaillaan laitoshoidossa 

Taloudelliset esteet 
• Heikko taloudellinen asema, kuten 

alhainen elintaso, pienet tulot, pakko 
käydä töissä opiskelun ohessa, 
riippuvuus sosiaaliturvajärjestelmästä, 
pitkäaikaistyöttömyys, epävarma tilanne 
tai köyhyys, kodittomuus, 
velkaantuneisuus tai talousvaikeudet

• Myös palvelujen heikko siirrettävyys 
saattaa aiheuttaa ongelmia, kun 
palvelujen olisi ”liikuttava” osallistujien 
mukana näiden lähtiessä kaukana 
sijaitsevalle paikkakunnalle tai varsinkin 
ulkomaille



Osallisuus- ja moninaisuusstrategia
Syrjintään liittyvät esteet 
• Sukupuoleen (sukupuoli-

identiteetti, sukupuolen ilmaisu 
jne.), ikään, etniseen alkuperään, 
uskontoon, vakaumukseen, 
sukupuoliseen suuntautumiseen, 
vammaisuuteen tai 
intersektionaalisiin tekijöihin 
liittyvä syrjintä voi aiheuttaa 
esteitä (yhden tai useamman 
edellä mainitun syrjintään 
liittyvän esteen yhdistelmä). 

Maantieteelliset esteet 
• Maantieteellisiä esteitä saattavat 

kohdata esimerkiksi syrjäisiltä 
alueilta tai maaseudulta kotoisin 
olevat, pienillä saarilla tai reuna-
tai syrjäisimmillä alueilla elävät ja 
kaupunkien ongelma-alueilla 
asuvat henkilöt, ne, joiden 
asuinalueilla on heikot julkiset 
palvelut (vähän julkista 
liikennettä ja heikot palvelut), 
sekä vähemmän kehittyneillä 
alueilla kolmansissa maissa 
asuvat henkilöt. 



Osallisuustuki Erasmus+ yhteistyöhankkeissa (KA2)

Kumppanuushankkeet ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet

• Hankeyhteistyössä edellytetään, että ohjelman painopistealueet 
huomioidaan ja osallisuuden näkökulmaa toteutetaan

• Osallisuus voi näkyä hankkeen teemassa ja/tai toimintatavoissa
• Jokainen toimija määrittää itse miten ja millä tasolla osallisuus 

näkyy hanketyössä
• Tuki hanketyöhön, kaikille mukana oleville toimijoille, on kiinteä 

kertakorvaus = 30 000€, 60 000€, 120 000€, 250 000€ tai 400 
000€
• Erillistä osallisuustukea ei yhteistyöhankkeissa ole



1) mieti, mitä nämä osallisuuden osa-
alueet tarkoittavat käytännössä 
koulu- ja päiväkotimaailmassa

2) miten voisitte Erasmus+ -ohjelman 
osallisuustuella tukea 
oppilaita/opiskelijoita ja henkilöstöä, 
joilla on vähemmän mahdollisuuksia

Saman teeman Padlet, jossa samaa 
teemaa on käsitelty aiemminkin eri 
ryhmissä
• https://bit.ly/3ecPt48

RYHMÄT



Ryhmät 

1. Koulutusjärjestelmiin liittyvät esteet & 
kulttuurierot 

3. Taloudelliset & sosiaaliset esteet

2. Vammaisuus & terveysongelmat

4. Syrjintään liittyvät & maantieteelliset 
esteet



Yhteystiedot Erasmus+ yleissivistävä koulutus 
KA1 –liikkuvuushankkeet:  

• Sirkka Säikkälä, sirkka.saikkala(@)oph.fi, puh. 0295 338 583

• Liisi Airas, liisi.airas(@)oph.fi, puh. 0295 331 565 

• Maive Matikainen, maive.matikainen( @ )oph.fi, puh. 0295 338 613

• Katariina Petäjäniemi, katariina.petajaniemi( @ )oph.fi, puh. 0295 338 506

Erasmus+ KA2 yhteistyöhankkeet

• Tytti Voutilainen, tytti.voutilainen(@)oph.fi, puh. 0295 331 778 

• Juuli Juntura, juuli.juntura(@)oph.fi, puh. 0295 331 660 

• Sabrina Somersaari, sabrina.somersaari(@)oph.fi, puh. 0295 331 762

• Kristiina Kirjarinta, kristiina.kirjarinta(@)oph.fi, puh. 0295 331 892 

Tutustu palveluihimme mm. hakuinfowebinaarit: https://bit.ly/Erasmuspalvelut

Liity kv.yleissivistävä -sähköpostilistalle: https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava

Facebookissa: Kansainvälisyyttä kouluille 

Facebookissa: Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä 

Instagramissa: @kansainvalisyyttakouluille  sekä @erasmusplusfinland

Twitterissä: @EDUFI_GeneralEd 



Yhteystiedot Erasmus+
• Yhteystiedot Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot 

kansallinen toimisto
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteystiedot-erasmus-ja-
euroopan-solidaarisuusjoukot-kansallinen-toimisto



Kiitos ajastasi!


