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Yleiskatsaus Erasmus+ 
tarkastuksiin ja seurantaan

Tarkastukset

Monitoroinnit

Yhteistä keskustelua



Miksi seurantaa ja tarkastuksia tehdään?

Opetushallituksen tehtävä Suomen Erasmus+ -kansallisena 
toimistona on seurata ja tukea korkeakouluja Erasmus+ -
ohjelman toimeenpanossa, mutta myös varmistaa, että 

ohjelmaa toimeenpannaan ohjeistusten mukaisesti

Tiedonkeruu ja tiedonvaihto keskeisessä roolissa:

❖Identifioidaan hyviä käytänteitä

❖Tunnistetaan haasteita

❖Kehitetään ohjelmaa yhdessä

❖Tuetaan korkeakouluja 

❖Varmistetaan toimeenpanon laatua

❖Kerätään palautetta 



Tarkastukset
Erasmus+ -
ohjelmassa



Tarkastukset Erasmus+ ohjelmakaudella 2021-2027

Tarkastetaan päättyneiden hankkeiden 
liikkujien vaihtodokumentteja ja 

korkeakoulun apuraha- ja 
taloushallintoa.

Samaan tarkastukseen voidaan 
yhdistää eri toimintoja (KA1, KA2) sekä 

monitorointia.

Pääosin paikan päällä korkeakoulussa 
tai etäyhteydellä. Vierailusta 

ilmoitetaan hyvissä ajoin ja lista 
tarkastettavista liikkujista viikkoa 

ennen.

Tarkastuksen tuloksista viestitään 
korkeakoululle kirjallisesti.

Komissio velvoittaa tarkastamaan lähes 
kaikki korkeakoulut 

(=suuret edunsaajat) ohjelmakauden 
aikana



Erasmus+ ohjelman tarkastustyypit

• Tarkastetaan päättyneiden sopimuskausien yksittäisten vaihtojen asiakirjojen olemassaolo ja 
varmistetaan, että niihin merkityt liikkuvuusjakson tiedot ovat kunnossa

• Liikkuvuustukioppaaseen koottu kattava lista tarkastettavista dokumenteista

• Arvottu otanta opiskelija -, harjoittelu -, opettaja –ja henkilökuntavaihtoon lähteneitä liikkujia

• Opetushallitus pyytää korkeakoululta sähköisesti yhteensä noin 10 liikkujan 
liikkuvuusasiakirjat per sopimuskausi tarkastusta varten 

Asiakirjatarkastus (Desk Check)

• Periaatteet pääosin samat kuin asiakirjatarkastuksessa, keskeisinä eroina: 

• Toteutetaan vierailuna korkeakoulussa tai etäyhteydellä

• Voidaan tarkastaa samanaikaisesti useampi korkeakoulun Erasmus+ projekti

• Tarkastetaan lisäksi korkeakoulun talous- ja apurahahallinto

Asiakirja- ja taloustarkastus (System Check)



Erasmus+ -ohjelman 
seuranta & monitorointi



Seurannan ja monitoroinnin perusta on ECHE
- laatustandardi eurooppalaiselle ja kansainväliselle yhteistyölle, jota 

korkeakoulut toteuttavat E+ -ohjelman puitteissa

• Peruskirjan myötä korkeakoulu sitoutuu Erasmus+ -ohjelman 
perusperiaatteisiin ja ehtoihin sekä edistämään Erasmus+ -ohjelman 
painopisteitä

• Peruskirjan osa on Erasmus Policy Statement (EPS) , joka on korkeakoulun 
Erasmus+ -toimintojen strateginen suunnitelma

• Kansalliset toimistot ja Euroopan komissio seuraavat Erasmus-peruskirjan 
noudattamista. 

• Seurannan tavoitteena on erityisesti liikkuvuuden laadun varmistaminen. 



Miten OPH kansallisena toimistona seuraa ja tukee 
peruskirjan periaatteiden toteutumista?

SEURANTAAN liittyvä kokonaisuus muodostuu: 

• Väli- ja loppuraporteista, tilannekuvakyselyistä, EUsurvey-
palautteiden seurannasta, erilaisista tarkastuksista & 
seurantavierailuista

TUKEEN ja NEUVONTAAN liittyvä kokonaisuus muodostuu:

• Neuvonta- ja infowebinaareista, kyselytunneista, EWP-kahveista, 
tilaisuuksista, FB:n, puhelimen ja s-postin kautta annettavasta 
neuvonnasta, julkaisuista, verkkosivujen materiaaleista, 
tulokaskoulutuksen E+ -osioista, yms.



ECHE monitoring guide

• Kuluvan ohjelmakauden peruskirjan monitorointiopas julkaistu helmikuussa 2023

• Opas varmistaa seurannan yhdenmukaisuutta eri maissa, sisältäen sekä yhteisesti 
sovellettavia ohjeita että esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

• Opas määrittelee seurannalle yhteiset fokusalueet, jotka varmistavat  ohjelman 
sujuvuutta ja vahvistavat Erasmus+ -ohjelman yleisiä painopisteitä:

1) Liikkuvuuden keskeiset periaatteet 

2) Inkluusio

3) Digitalisaatio

• ECHE monitoring guide Opetushallituksen sivulla: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-erasmus-peruskirja-eche



Esimerkki ”inclusion grid”



Monitorointivierailut korkeakouluihin

• Ohjelman painopisteet näkyvät monitoroinnissa
• Eri vuosina keskitymme eri painopistealueisiin; vuonna 2023 fokus 

digitaalisuudessa ja inkluusiossa 

• Painopiste keskustelussa, molemminpuolisessa tiedonvaihdossa ja 
neuvonnassa

• Vierailut pyritään rakentamaan sisällöllisesti myös korkeakoulujen 
tarpeet/toiveet huomioiden

• Saatetaan hyödyntää myös tiedonvaihtoon ajankohtaisista 
teemoista ja ilmiöitä, kuten laskeva liikkuvuus



KYSYMYS HEILLE, JOILLA
ON KOKEMUSTA

MONITOROINTI- JA 
TARKASTUSVIERAILUISTA:

MILLAINEN KOKEMUS
VIERAILU ON OLLUT? 



Ajatuksia kuluvan ohjelmakauden 
tarkastuksiin ja monitorointivierailuihin:

Mitä toivoisit tarkastuksilta tai 
monitoroinneilta?

Millaista tukea toivoisit 
Opetushallitukselta Erasmus -ohjelman 

toimeenpanoon omassa 
korkeakoulussasi?
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