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Erasmus+ -ohjelman tavoitteet ja painopisteet 2021-2027
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Tavoitteet koulutuksen alalla: 

• Edistää yksilöiden ja ryhmien liikkuvuutta 
osana oppimista 

• Edistää yhteistyötä, laatua, osallisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta, huippuosaamista, 
luovuutta ja innovaatioita koulutusalan 
organisaatioissa ja politiikassa

Osallisuus

Vihreys

Digitaalisuus

Eurooppalaiset arvot
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Erasmus+ ammatillinen koulutus Avaintoimi 1 (Key Action 1) 
Oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus

Mahdollisuudet

organisaatioille

Erasmus-akkreditointi

Akkreditoitu organisaatio

Akkreditoitu konsortion
koordinaattori

Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet (short-term 
mobility projects KA122-VET)

Osallistuminen ilman
hakemusta

Konsortion jäsenenä

Vastaanottavana
organisaationa

toimiminen





Millaista toimintaa Erasmus+ -ohjelman
liikkuvuushankkeissa rahoitetaan?
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• Opiskelijoille ja vastavalmistuneille

• Henkilöstölle

Liikkuvuusjaksoja: 

• Kutsutut asiantuntijat 

• Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen

• Valmistelevat vierailut

Muut tuettavat toiminnot:



Kuka voi osallistua 
liikkuvuusjaksolle?

•

•

•

•

•



Opiskelijaliikkuvuus

Avustusta voi käyttää seuraaviin 
toimintoihin:

• Liikkuvuusjakson voi suorittaa 
ulkomaisessa oppilaitoksessa, 
yrityksessä tai muussa soveltuvassa 
organisaatiossa

• Liikkuvuusjaksolle voi saada avustusta 
myös tukihenkilöille (henkilökohtainen 
avustaja, opettaja), kun tarve on 
osallistujalähtöinen ja perusteltavissa

7

Opiskelijaliikkuvuus (Learning mobility of VET 
learners 10-89 pv)

Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus 
ErasmusPro (Long-term learning mobility of 
VET learners 90-365 pv)

Osallistuminen ammattitaitokilpailuihin 
ulkomailla (Participation in skills competitions 
1-10 pv)



Henkilöstöliikkuvuus (Staff mobility)
Avustusta voi käyttää seuraaviin toimintoihin:

Job-shadowing -jakso (job-shadowing 2-60 pv)

Tavoitteena on henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen. Menetelminä voi olla joko job-
shadowing tai oma työelämäjakso, joka voi tapahtua joko yrityksessä tai ammatillisessa 
oppilaitoksessa. 

Opetusjakso (teaching and training assignments 2-365 pv)

Sisällöt vaihtelevat hankkeissa, kuitenkin niin että oman osaamisen jakaminen korostuu. Usein 
jaksoon sisältyy yhteistyötä vastaanottavan oppilaitoksen ja yritysten kanssa, opettajien ja 
työssäoppimisen ohjaajien perehdyttämistä. 

Kurssit ja koulutukset (courses and training 2-30 pv) 

→ Muista kurssien ja koulutuksien valinnassa noudattaa komission laatuvaatimuksia



Monimuotoliikku-
vuus osana 
opiskelijoiden ja 
henkilöstön 
liikkuvuusjaksoja 

• Jos ennen varsinaista liikkuvuusjaksoa tehdään 
virtuaalista yhteistyötä, esimerkiksi valmentautumista 
tulevaa jaksoa varten, kyseessä on 
monimuotoliikkuvuus blended mobility

→ Sisältää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalisen
osuuden

• Monimuotoliikkuvuuden tuki määräytyy aina fyysisen 
jakson mukaan



Ammattitaitokilpailut opiskelijoille ja 
vastavalmistuneille 1/2 

• Liikkuvuushankkeissa voi hyödyntää aktiviteettia Participation in Skills
Competitions ammattitaitokilpailuihin osallistumiseen, esim. 
EuroSkills/WorldSkills tai muut ammattitaitokilpailut ulkomailla

• Ammattitaitokilpailuilla tarkoitetaan alakohtaisia tapahtumia, joissa on 
keskeisessä osassa ammattiin opiskelevien kilpailu, jossa he esittelevät 
taitojaan. Tapahtumien tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, tunnustaa ja 
vaihtaa kokemuksia, taitotietoa ja ammatillisen koulutuksen teknologisia 
innovaatioita. Ne järjestetään yritysten, ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien, kauppakamarien sekä muiden ammatillisen koulutuksen 
houkuttelevuutta ja huippuosaamista parantamaan pyrkivien sidosryhmien 
tiiviinä yhteistyönä.

• Kilpailijan tulee olla opiskelija tai vastavalmistunut (valmistunut 12 
kuukauden sisällä)



Ammattitaitokilpailut opiskelijoille ja 
vastavalmistuneille 2/2 

• Lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen  (KA122-VET) saaneille organisaatioille 
kohteena voivat olla vain ohjelmamaat

• Akkreditoinnin saaneille organisaatioille (KA121-hankkeet) 
liikkuvuustoiminnan kohteena voivat olla sekä ohjelmamaat että 
kumppanimaat 

• Henkilöstön edustaja voi osallistua tukihenkilönä
• Tukihenkilön apuraha (yksilötuki ja matkatuki) lasketaan saman suuruisena kuin 

henkilöstölle. Tukihenkilön liikkuvuuteen ei myönnetä organisointitukea

• Apuraha voidaan myöntää kilpailijan lisäksi avustajalle, joka osallistuu 
kilpailusuoritukseen (tällöin myös kyseessä opiskelijaliikkuvuus 
kategoriassa Participation in Skills Competitions)



Globaaliliikkuvuus (International Activities)
• Organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi, voivat 

toteuttaa liikkuvuusjaksoja ohjelmaan 
assosioitumattomissa kolmansissa maissa* 
(=partnerimaissa)
• Opiskelijat voivat lähteä lyhytkestoisille ja 

pitkäkestoisille (ErasmusPro) liikkuvuusjaksoille sekä 
ammattitaitokilpailuihin

• Henkilöstö voi osallistua job-shadowing jaksoille, 
opetusjaksoille sekä valmisteleville vierailuille

• Myönnetystä budjetista voidaan käyttää globaaliin 
liikkuvuuteen 20 %

• Uudella ohjelmakaudella globaaliliikkuvuus mahdollistaa 
myös Iso-Britanniaan suuntautuvan liikkuvuuden 
kumppanimaana

* ohjelmaoppaan A-osassa olevassa kohdassa ”Tukikelpoiset 
maat” määritellyt alueet 1–14
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Muut tuettavat toiminnot
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Kutsutut asiantuntijat (invited experts 2-60 pv):
Hankkeet voivat kutsua kouluttajia, opettajia, koulutuspolitiikan asiantuntijoita tai muita ammatillisen koulutuksen 
asiantuntijoita ulkomailta, jotka voivat kehittää opettamista, ohjaamista ja oppimista vastaanottavassa organisaatiossa. 
Myönnettävä tuki sisältää matka- ja yksilötuen sekä organisointituen (100 €/hlö). Yksilötuki maksetaan Suomen 
apurahakategoriassa (maaryhmä 1).

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen (hosting teachers in training 10-365 pv): Hankkeet voivat 
isännöidä opettajankoulutuksessa olevia opiskelijoita, jotka haluavat suorittaa harjoittelunsa Suomessa.

Vastaanottava organisaatio saa tukea järjestelyihin, lähettävä korkeakoulu myöntää matka- ja yksilötuen osallistujalle 
omalla Erasmus+ -rahoituksellaan. Voit julkaista harjoittelupaikkatarjouksen verkossa: https://erasmusintern.org/

Valmistelevien vierailujen toteuttaminen (preparatory visits):
Hankkeet voivat järjestää valmistelevan vierailun vastaanottavaan organisaatioon / oppilaitokseen ennen 
liikkuvuusjaksoa. Valmistelevia vierailuja ei voi järjestää ilman, että ne tähtäävät opiskelijoiden tai henkilöstön tulevien 
liikkuvuusjaksojen suunnitteluun

https://erasmusintern.org/


Mistä hankkeen rahoitus koostuu?



Yksikkökorvauksiin perustuvat kululuokat
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Organisointituki (Organisational support) €/hlö

Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan €/hlö 

Yksilötuki (Individual support) maittain apurahataulukon mukaan pv/€/hlö

Kielivalmennustuki (Linguistic support) €/hlö

Kurssimaksut (Course fees) 80 €/kurssipäivä

Valmistelevat vierailut (Preparatory visits) 575 €/hlö

Osallisuustuki organisaatiolle (Inclusion support for organisations) 100 €/hlö

Ks. Ohjelmaopas What are the funding rules

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022


Todellisiin kustannuksiin perustuvat kululuokat
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Osallisuustuki osallistujalle 
(Inclusion support for participants)

todellisten kulujen mukaan €/hlö

Poikkeukselliset kulut (Exceptional
costs) JA korotettu matkatuki 

(Expensive cost for expensive travel) 
todellisten kulujen mukaan €/hlö



Organisointituki

• Tuki määräytyy automaattisesti 
Beneficiary Modulessa

• Tuki hankkeen hallintoon ja liikkuvuuksien 
toteuttamiseen liittyviin kuluihin, kuten 
ulkomaanjakson ohjaus ja tuki, 
oppimistulosten tunnistaminen ja 
tunnustaminen ja valmennusjärjestelyt

• Tukihenkilöille eikä valmisteleville 
vierailuille osallistuville ei makseta 
organisointitukea

Tuki €/hlö

100 €/hlö • Henkilöstön täydennyskoulutusjaksolle
(=kurssit) osallistuja

• Kutsuttu asiantuntija
• Vastaanotettava opettaja- tai 

kouluttajaopiskelijaharjoittelija
• Ammattitaitokilpailuihin osallistuja

350 €/hlö
200 €/hlö 100 
osallistujan 
jälkeen

• Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus
• Henkilöstön job-shadowing ja opetus-

ja koulutusjaksot

500 € • Opiskelijoiden pitkäkestoinen 
liikkuvuus (Erasmus Pro), liikkuvuus 
kumppanimaihin



Matkatuki

• Matkatuen määrä muodostuu matkan 
pituuden mukaan

• Matkatuki lasketaan komission 
välimatkalaskimella Distance Calculator
(lähettävän organisaation sijainnista 
vastaanottavan organisaation sijaintiin)

• Tukisumma kattaa tuen edestakaiseen 
matkan kohteeseen

• Oleskelukustannuksiin saa yksilötukea 
matkapäiviltä ennen jaksoa ja sen jälkeen
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Matkaetäisyys

(km)
Tukisumma

Tukisumma vihreä 

matkustaminen

10-99 km
23 € / 

osallistuja

-

100-499 km
180 € / 

osallistuja

210 € / osallistuja

500-1999 km
275 € / 

osallistuja

320 € / osallistuja

2000-2999 km
360 € / 

osallistuja

410 € / osallistuja

3000-3999 km
530 € / 

osallistuja

610 € / osallistuja

4000-7999 km
820 € / 

osallistuja

-

8000 km tai yli
1500 € / 

osallistuja 

-

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Vihreä
matkustaminen

• Erasmus+ ohjelmassa vihreän matkustamisen tuki on 
korkeampi kuin tavanomainen matkatuki

• Matkustamiseen voi käyttää maksimissaan kuusi (6) 
matkapäivää

• Korotetun matkatuen lisäksi osallistujalle maksetaan 
yksilötuki jokaiselta toteutuneelta matkapäivältä:

• kun koko matka toteutetaan vähäpäästöisesti, osallistuja 
on oikeutettu kahden (2) matkapäivän lisäksi neljään (4) 
lisämatkapäivään (2+4)

• kun enin osa matkustetusta matkasta tai vähintään 
toinen suunta meno-paluumatkasta on matkustettu 
vähäpäästöisesti, avustus maksetaan toteutuneiden 
matkapäivien mukaan, kuitenkin enintään kuudelta (6) 
matkapäivää

• Ks. tarkemmat ohjeet: Vihreä matkustaminen (Green travel)
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeen-raportointi-ka121-vet#anchor-vihrea-matkustaminen-green-travel


Yksilötuki

• Tuki ulkomaanjakson keston ja kohdemaan mukaan

• Ensimmäisen 14 päivän tuki on korkeampi kuin seuraavien 15-360 päivän tuki

• Tuki maksetaan myös matkapäiviltä, mutta matkapäiviä ei tarvitse merkitä 
osallistumistodistukseen (esim. Europassiin)

• Suositus on, että matka tapahtuu niinä päivinä, kun ei ole muuta ohjelmaa

• Opiskelijat: Jakson minimipituus on 10 kalenteripäivää perillä oloa + matkapäivät
• Muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien opiskelijoiden liikkuvuusjakson minimipituus on 2 

päivää + matkapäivät, jos se on perusteltua

• Henkilöstö: Jakson minimikesto on 2 päivää ohjelmaa kohdemaassa + matkapäivät
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Apurahasummat

• Kun liikkuvuuden tai toiminnon tiedot syötetään 
Beneficiary moduleen, järjestelmä laskee 
summat automaattisesti

• Apurahasummat löytyvät liitteestä IV 
Sovellettavat korvausmäärät 2022:

• www.oph.fi/sites/default/files/documents/2022%20KA1-
VET%20LIITE%20IV_Sovellettavat%20korvausm%C3%A4%C
3%A4r%C3%A4t.pdf

• Apurahasummat vaihtelevat vuosittain

http://www.oph.fi/sites/default/files/documents/2022%20KA1-VET%20LIITE%20IV_Sovellettavat%20korvausm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t.pdf


Kurssit ja koulutukset (2-30 pv)

• Henkilöstön jäsen (myös muu kuin opetushenkilöstö) voi osallistua kurssille tai 
koulutusjaksolle, jossa on ennalta määrätty ohjelma ja oppimistavoitteet ja jonka 
järjestää tunnustetut ammattilaiset

• Tuki kurssimaksuihin 80 €/pv max 10 pv ajalta, yksilö- ja matkatuki 2-30 pv, 100 € 
organisointituki

• Henkilöstön jäsen voi saada tukea enintään 800 € kurssimaksuihin hankkeen aikana

• Kurssiin/koulutukseen tulee osallistua henkilöitä vähintään kahdesta eri maasta

• Sisällön tulee olla vuorovaikutteista ja osallistavaa (tukea ei voi käyttää 
osallistumiseen ainoastaan luennoille, seminaareihin ja konferensseihin)



Huomioi kurssien 
valinnassa mm. 
seuraavia asioita

• Ammatillisen koulutuksen sektorille sopivia kursseja voi 
etsiä näiltä alustoilta:
• www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_aca

demy/catalogue.cfm
• www.erasmustrainingcourses.com/course-

catalogue.html

• Ota huomioon laatuvaatimukset, kuten esimerkiksi:
• Kurssin järjestäjän on tarjottava riittävästi 

ennakkotietoa kurssista; kurssin järjestäjän ja 
kouluttajien kokemus ja osaaminen, kohderyhmä, 
tavoitteet, menetelmät ja sisältö, aikataulu

• Kurssin kesto on suhteessa tavoitteisiin, kurssipäivän 
aikana on vähintään 5 h työskentelyä päivässä

• Kurssin tarjoajan on annettava osallistumistodistus; 
osallistujan nimi, lyhyt kuvaus kurssin sisällöstä ja 
oppimistuloksista, ajankohta ja paikka, kurssin 
järjestäjän ja kouluttajien nimet

• https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-
tools/quality-standards-key-action-1

http://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
http://www.erasmustrainingcourses.com/course-catalogue.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1


Kielivalmennustuki

• Kielivalmennustuki on tarkoitettu kustannuksiin, jotka aiheutuvat kieltenopetusmateriaalin 
ja koulutuksen järjestämisestä osallistujille

• Tukea saa, jos kohdemaan kieltä ei löydy OLS-verkkovalmennusportaalista (lähes kaikki 
kielet löytyvät)

• Kielivalmennustuki 150 €

o yli 30 päivää kestävään henkilöstön liikkuvuuteen sekä

o opiskelijoiden lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöliikkuvuuteen

• Pitkäkestoiselle ErasmusPro-jaksolle osallistuva opiskelija on aina oikeutettu 
kielivalmennustukeen
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Valmistelevat 
vierailut

• 575 € / osallistuja

• Enintään 3 osallistujaa / vierailu samasta 
organisaatiosta (kestoa ei määritelty)

• Valmistelevia vierailuja voi toteuttaa kaikkien 
muiden aktiviteettien paitsi kurssien 
valmisteluun

• Osallistujana voi olla henkilöstö ja 
poikkeustapauksissa opiskelijat:

o Pitkäkestoiseen ErasmusPro -liikkuvuuteen 
osallistuva opiskelija

o Muita vähemmän mahdollisuuksia omaava 
opiskelija
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Osallisuustuki

Osallisuustuki jakautuu yksikkötukeen ja todellisiin kuluihin perustuvaan tukeen:

1. Osallisuustuki organisaatiolle:

Yksikköavustus 100 € / osallistuja kustannuksiin, jotka liittyvät liikkuvuustoimintojen 
järjestämiseen osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

2. Osallisuustuki osallistujalle:

Todellisiin kuluihin perustuva tuki, avustuksella korvataan 100 % tosiasiallisesti aiheutuneista 
kuluista. Muita vähemmän mahdollisuuksia omaaviin osallistujiin ja heidän avustajiinsa 
suoraan liittyvät lisäkustannukset

• Osallisuustukea voi käyttää esimerkiksi:

o sairauden, vamman tai oppimisvaikeuden aiheuttamiin erityistarpeisiin, kuten 
avustajaan, esteettömään asumiseen tai erityisohjelmistoihin

o taloudellisista, kulttuurisista, maantieteellisistä tai sosiaalisista syistä johtuviin 
erityistarpeisiin

• Ks. Osallisuus (Inclusion) 27

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeen-raportointi-ka121-vet#anchor-osallisuus-inclusion


Poikkeukselliset kulut

Exceptional costs for visa and other entry 
requirements

• Poikkeuksellisilla kuluilla tarkoitetaan
todellisiin kustannuksiin perustuvat kuluja
(real costs)

• Hyväksyttäviä kuluja ovat esimerkiksi: 
viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, 
oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset

• Korvaus on 100 % tukikelpoisista kuluista

• Poikkeuksellisista kuluista on oltava aina 
tositteet ja ne toimitetaan kansalliseen 
toimistoon loppuraportin yhteydessä 
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Poikkeukselliset kulut – korotettu matkatuki 

Exceptional costs for expensive travel

• Matkakulut voi maksaa korotetun matkatuen kategoriasta, jos normaali 
matkatuki ei riitä (matkatuki ei kata vähintään 70 % avustuskelpoisista 
kustannuksista)

• Korvaus on 80 % todellisista tukikelpoisista kuluista

• Voidaan myöntää jaksolle lähtevälle ja hänen mahdolliselle tukihenkilölleen

• Poikkeuksellisista kuluista on oltava aina tositteet ja ne toimitetaan kansalliseen 
toimistoon loppuraportin yhteydessä
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