
Ratkaisuja ja rohkeutta 
Erasmus+ BIP-toteutuksiin

Erasmus+ korkeakoulutukselle

23.3.2023



Tervetuloa koordinaattoripäiville -
käytännön ohjeita

• Pidäthän mikrofonin ja kameran kiinni

• Kysymyksiä ja keskusteluja varten on Chat.

• Vain sessioiden yhteiset puheenvuorot ja esitykset ovat seurattavissa 
etäyhteydellä. Ryhmäkeskusteluosioissa ei ole etäyhteysmahdollisuutta.

• Sessioita ei tallenneta



• Avoimet kysymykset

• Korkeakoulujen BIP-kokemuksia ja 
esimerkkejä (Metropolia & 
Tampereen yliopisto)

• BIPien järjestämisen reunaehdot 
(OPH)

• Keskustelua ja kysymysten 
ratkaisemista ryhmissä -> purku

Sisältö



Monimuotoiset intensiivikurssit (BIP)
• Uusi aiempaa joustavampi liikkuvuuden muoto
• Yhdistää lyhytkestoisen fyysisen liikkuvuuden ja virtuaalisen oppimisen (esim. 

COIL)
• Mahdollistaa osallistumisen erilaisista taustoista tuleville (→ osallisuus)
• Tulee tuottaa lisäarvoa olemassa olevien korkeakoulujen kurssien 

suorittamiseen verrattuna
• Voivat olla avoinna myös partnerirenkaan ulkopuolisille osallistujille
• Oppijaosallistujat voivat olla opiskelijoita tai henkilökuntaa
• Opettajat korkeakoulujen omaa henkilökuntaa tai yrityksistä/työelämästä

kutsuttavia asiantuntijoita (myös ulkomailta)
• Sama kurssi (= sama partnerikokoonpano ja samat oppimistavoitteet) voi 

toistua useampana vuonna, mutta vain kerran per hakukierros/sopimuskausi
• Toteutettava sen sopimuskauden aikana, josta BIP OS –avustus on myönnetty 

2021: 1.9.2021 – 31.10.2023
2022: 1.6.2022 – 31.7.2024
2023: 1.6.2023 – 31.7.2025

• Korkeakoulut päättävät kumppaniensa kanssa, mitkä BIPit ne toteuttavat 
vuosittain myönnetyllä rahoituksella



Kelpoisuusehdot
3 korkeakoulua

• vain 1 koordinoiva korkeakoulu

• vähintään 2 partnerikorkeakoulua

• vain 1 vastaanottava korkeakoulu

• vähintään 2 lähettävää korkeakoulua (voi ”lähettää” myös vain 
opettajan opettamaan virtuaalisella jaksolla)

3 ohjelmamaata

• BIPejä ei voi järjestää kumppanimaissa

15 liikkuvaa oppijaosallistujaa

• Opiskelijoita (SMS) ja/tai henkilökuntaa (STT) joko BIPin järjestävistä 
korkeakouluista tai muista korkeakouluista, joilla on ECHE

• Osallistujamäärässä ei huomioida:
• vastaanottavan korkeakoulun osallistujia

• kurssin toteutukseen osallistuvia henkilöitä (esim. liikkuvat 
opettajat/kouluttajat (STA))

• kumppanimaista tulevia osallistujia

• Suositellaan suunnittelemaan BIPit aivan minimiosallistuja-
määrää suuremmiksi, ettei esim. yhden henkilön poisjäänti aiheuttaisi
ongelmia



Korkeakoulujen roolit

• Vastaanottavalla
korkeakoululla
voi olla samassa
maassa
sijaitsevia
oheisjärjestäjä-
organisaatioita

• Lähettää
oppijaosallistujia
ja/tai opettajia
BIPille

• Järjestää BIPin
fyysisen jakson
omissa tiloissaan, 
tai muualla
sijaintimaassaan

• Omat paikallis-
osallistujat

• Koordinoi
hanketta

• Hakee
rahoituksen

• Hallinnoi
BIP OS -
rahoituksen

• Raportoi
kansalliselle
toimistolle

1 koordinoiva
korkeakoulu

1 vastaan-
ottava 
korkeakoulu

oheisjärjestäjä-
organisaatio(t)

väh. 2 
lähettävää

korkea-
koulua

Partneriverkostosta ja 
työnjaosta riippuen 
korkeakoululla voi olla 
erilaisia rooleja:
• Koordinoiva ja 

vastaanottava
• Koordinoiva ja 

lähettävä
• Vain lähettävä
• Vain vastaanottava
• Vain koordinoiva (esim. 

silloin, jos BIPin
järjestää toinen 
samassa maassa 
sijaitseva korkeakoulu 
liikkuvuuskonsortion 
puitteissa)

Kumppanimaiden 
korkeakoulut:
• eivät voi järjestää 

virallisia BIPejä
• voivat osallistua 

BIPiin omalla 
rahoituksellaan

• Voivat lähettää 
osallistujia 
globaalin 
liikkuvuuden 
(KA171) tai omalla 
rahoituksella 
(kumppanimaiden 
osallistujia ei huomioida 
vähimmäisosallistuja-
määrässä)



Koordinoiva korkeakoulu
hakee avustusta maansa 

kansallisesta toimistosta ja vastaa 
avustuksen (BIP OS) käytöstä ja 
jakamisesta (sopimusosapuoli)

• Avustus lasketaan liikkuvien 
oppijaosallistujien määrän 
perusteella (400 €/hlö)

• Minimiosallistujamäärä 15 hlöä,
rahoituksessa huomioidaan 
enintään 20 hlöä

→ Rahoitus 6000 – 8000 €/BIP

Rahoitus
Lähettävä korkeakoulu

maksaa apurahat liikkuville osallistujille 
omasta liikkuvuustukibudjetistaan

• Opiskelijat: lyhytkestoisen 
liikkuvuuden apurahat (SMS)

• Henkilökunta: henkilökunta-vaihdon 
mukaiset apurahat (STT)

• Kurssin liikkuvat opettajat: 
opettajavaihdon mukaiset apurahat 
(STA)

Lähettävä korkeakoulu ei voi olla vastuussa 
virtuaaliosuudesta. 

Myös 0-apurahalla osallistuminen on mahdollista (ja 
huomioidaan BIPin osallistujamäärässä)

+ mahdollinen vihreän matkustamisen tuki
+ mahdollinen fewer opportunities top-up
+ OS-tuki lähettävälle korkeakoululle

Vastaanottava korkeakoulu
maksaa apurahat ulkomaisista 

yrityksistä kutsuttaville opettajille 
omasta liikkuvuustukibudjetistaan

• Opettajavaihdon mukaiset apurahat 
(STA)

+ mahdollinen vihreän matkustamisen tuki

+ OS-tuki vastaanottavalle korkeakoululle

Vastaanottavalla korkeakoululla voi olla Co-host
-organisaatioita samassa maassa (esim. vierailu-
kohteena toimiva yritys, toinen korkeakoulu, 
toteutuspaikkana toimiva konferenssihotelli tms.)

Vastaanottava korkeakoulu allekirjoittaa OLA:t sekä 
myöntää kurssitodistukset/opintosuoritusotteet.

Vastaanottava korkeakoulu vastaa aina virtuualisesta
osuudesta ja sisällön tulee olla yhteistoiminnallista



Fyysinen osuus
• Tulee järjestää vastaanottavan 

korkeakoulun sijaintimaassa

• Vain yksi yhdenjaksoinen fyysinen 
osuus per BIP

• Kesto 5 – 30 pv (ilman 
matkapäiviä)

• BM:ään tulee tallentaa 
toteutuspaikkakunta (vain yksi)

• Voi toteutua ennen virtuaalista 
osuutta, sen aikana tai jälkeen



Virtuaalinen osuus
• Yhteisesti suunniteltu ja toteutettu

• Yhtäaikaista ja yhteistoiminnallista 
kansainvälistä verkossa tapahtuvaa 
oppimista (COIL)

• Pelkkää itsenäistä oppimistehtävien 
tekoa etänä ilman kanssakäymistä 
muiden osallistujien kanssa ei 
pidetä virtuaalisena osiona

• Ei ajallista minimikestoa
(yht. min. 3 op.)

• Voi toteutua ennen fyysistä osuutta, 
sen aikana, sen jälkeen, tai näiden 
yhdistelminä



• BIPiin osallistuvat korkeakoulut päättävät 
keskenään avustuksen jakamisesta 
kumppaniverkoston kesken 

• Osallistujille voi tarjota palveluja, tai 
subventoida heidän kulujaan, mutta 
tuplarahoitusta EU-lähteistä samoihin kuluihin 
on vältettävä

• Ryhmämajoituksen tai –matkat yms. 
matkustuspalvelut voi järjestää osallistujien 
puolesta ja veloittaa niiden kulut osallistujilta 
(tai vähentää apurahasta).
Näiden käyttämisen on oltava vapaaehtoista 
ja osallistujan on voitava järjestää vastaavat 
palvelut myös itse parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Apurahasta tehtävät vähennykset 
tulee myös kirjata apurahasopimukseen.

Järjestämisavustus 
(BIP OS)  I



✓Suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen, 
valmistelu ja seuranta

✓Virtuaali-/etäjakson toteuttaminen

✓Hallinto- ja koordinointikulut, 
henkilöstökulut

✓Valmistelevat vierailut ja kokoukset

✓Viestintätoimenpiteet

✓Dokumenttien tai oppi- ja 
opetusmateriaalien tuottaminen

✓Fyysisen jakson tilakustannukset

✓Laitteiden ja välineiden vuokrat

✓Käännös- ja tulkkauskulut

✓Fyysisen osuuden opintoretket, 
ekskursiot ja vierailukäynnit

✓Tavanomaiset kokous- ja lounastarjoilut

✓Vapaa-ajan ohjelma, yhteiset illalliset yms.
(voivat olla myös maksullisia osallistujille, 
mikäli ovat vapaaehtoisia)

Kelpoisia kuluja

Järjestämisavustus (BIP OS)  II

Liikkuvien osallistujien matka- ja 
majoituskulut (saavat jo E+ -apurahaa näihin 
kuluihin)

Vastaanottavan korkeakoulun osallistujien ja 
henkilöstön oman maan sisäiset matka- ja 
majoituskulut (katettava korkeakoulun tai 
osallistujien omista varoista)

Liikkujien apurahojen korottaminen OS-tuella

Ei kelpoisia kuluja

BIP OS –tuki myönnetään 
liikkuvien oppijaosallistujien 
lukumäärän perusteella. Sen 
käyttöä ei tarvitse erikseen 

raportoida, mutta kulujen on 
oltava todennettavissa 

korkeakoulun kirjanpidossa.



Pienryhmäkeskustelu

• Millaisia kysymyksiä on jäänyt avoimeksi? (Mentimeter)

• Miettikää yhdessä ratkaisuja kysymyksiin 

• Aikaa keskusteluun on noin 15 minuuttia

• Kirjatkaa kysymys ja siihen vastaus post it –lapuille. 
Valmistautukaa esittämään 1 kysymys ja sen ratkaisu muille.







Kiitos!
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