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Osallistumisohjeita
• Sulje mikrofoni
• Webinaarin diat tallennetaan:

• KA121-ADU: Akkreditoidun liikkuvuushankkeen rahoitushaku ja hallinnointi (KA121-ADU) (oph.fi)
• KA122-ADU: Lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen hallinnointi (KA122-ADU) (oph.fi)

• Kysy pääsääntöisesti chatissä 
• Tilaisuuden kieli on suomi, mutta vastaamme kysymyksiin myös 

ruotsiksi, ruotsinkieliset diat toimitetaan jälkikäteen pyydettäessä.

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-rahoitushaku-ja-hallinnointi-ka121-adu
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hallinnointi-ka122-adu


Tilaisuuden sisältö
• Muistutellaan mieliin avustussopimus pääkohdittain
• Vaihdossa käytettävät dokumentit

• Apurahasopimus
• Learning agreement
• Learning agreement complement
• Participant report
• Learning programme for group activities
• Osallistujalista
• Memorandum of understanding



Avustussopimuksenne pääkohdat 
• Hankkeen toimintakausi
• Tuen enimmäismäärä
• Raportointi ja maksujärjestelyt 
• Yhteystiedot
• Tietosuojavelvoitteet ja

henkilötietojen käsittely
• Osallistujien suojelu ja turvallisuus

• mm. vanhempien tai huoltajan 
suostumus, vakuutusjärjestelyt, 
ikärajat

• Raportointi- ja hallinnointityökalu 
sekä Erasmus+ -hanketietokanta

• Ohjelman näkyvyys viestinnässä

• Tuki osallistujille



Liikkuvuusmuodot 2021 - 2027

5

Huom, ennakkotietona, 
että 2023 lähtien 
liikkuvuustoimintoihin 
mukaan oppijoiden 
pitkäaikainen liikkuvuus 
31-365 pv



Dokumenttipohjat yksilölle ja ryhmälle
• Komissio on tehnyt dokumenttipohjia erilaisiin liikkuvuuksiin 

• minimitiedot ovat samanlaiset kaikissa E+ ohjelmamaissa 
• asiakirjat ovat pakollisia 
• osa on suomennettu/ruotsinnettu 

• asiakirjat, jotka täydennetään vastaanottavan tahon kanssa ovat englanniksi 
• osallistujaraportit ovat vain englanniksi
• Asiakirjat pohjautuvat Erasmus+ laatuoppaaseen

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-
standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en


Vaihtoihin liittyvä dokumentaatio - koonti

LIIKKUVUUSMUODOT AIKUISKOULUTUKSESSA
Apuraha-sopimus

Grant Agreement
Learning agreement

Todistus 
liikkuvuus-
jaksosta

BM-osallistuja-
raportti

Henkilöstö

Job shadowing/työn varjostaminen (2-60 pv) x x x x

Opettaminen ulkomailla (2-365 pv) x x x x

Kurssille osallistuminen (2-30 pv) x - x x

Oppijat

Ryhmäliikkuvuus (2-30 pv, vähintään 2 hlö=ryhmä) - x x Tukihenkilölle

Yksilöliikkuvuus (2-30 pv) x x x x

Muu toiminta

Kutsutut asiantuntijat (2-60 pv) x - x -

Opettajaopiskelijaharjoittelijoiden vastaanottaminen (10-365 pv) - - x x

Valmistelevat vierailut oppijaliikkuvuudessa - - x+ohjelma -



Yksilöliikkuvuuden 
dokumentit



Grant agreement / apurahasopimus

• Pakollinen asiakirja
• Edunsaajan ja osallistujien kesken 

käytettävät sopimusmallit erilaisiin 
liikkuvuuksiin

• Henkilöstön ja oppijoiden 
yksilöliikkuvuuteen 

• Sopimusmallissa on 
vähimmäisvaatimukset 

• Dokumentti muokattavissa omaan 
käyttöön sopivaksi



Erasmus+ learning agreement
• Pakollinen dokumentti
• Määrittelee yksilön oppimisliikkuvuuden sisällön

• Huomioiden odotetut tulokset ja niiden saavuttamiskeinot 
• Osallistujan, lähettävän organisaation ja vastaanottavan 

organisaation tehtävät ja vastuut. 
• Varmistaa laadun, avoimuuden ja luottamuksen kolmen 

osapuolen välillä 



Erasmus+ learning agreement
• Erasmus-laatustandardeissa määritelty velvollisuus
• Komission mallipohjan käyttäminen ei kuitenkaan ole 

pakollista
• Käyttöä suositellaan, koska se sisältää 

vähimmäiselementit, jotka vaaditaan laadukkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

• Voit muokata mallia organisaationne tarpeiden mukaan



Osallistumistodistus
• Pakollinen asiakirja
• Learning agreement complement
• Todistus osallistumisesta 

• Learning agreement complement –dokumentti kertoo minimivaatimukset 
todistuksen sisällölle 

• Voi olla yksi tai usea asiakirja, joista käy ilmi osallistujan nimi,  
oppimistulokset ja alkamis- ja päättymispäivä. Mahdolliset tukihenkilöt on 
mainittava: nimi, oleskelun kesto. Vastaanottavan organisaation ja 
osallistujan on allekirjoitettava tositteet 

• Todistus voi olla myös muuta muotoa esim. Europassi 
https://www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-myontaminen

https://www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-myontaminen


Osallistumistodistus
• Oppijoiden ja henkilöstön 

yksilöliikkuvuuteen 



Participant report
• Tehdään Beneficiary Modulessa
• Alusta lähettää sähköpostin osallistujalle 

heti liikkuvuusjakson jälkeen, kun jakso 
on merkitty BM

• Participant report/EU Survey –kysely 
(eng.)



Ryhmäliikkuvuuden 
dokumentit



Learning programme for group activities
• Pakollinen asiakirja 

• Erasmus-laatustandardeissa määritelty 
velvollisuus

• Komission mallipohjan käyttäminen ei 
kuitenkaan ole pakollista

• Käyttöä suositellaan, koska se sisältää 
vähimmäiselementit, jotka vaaditaan laadukkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

• Voit kuitenkin muokata mallia tai käyttää toista mallia, 
jos uskot sen parantavan toimintojesi laatua. 



Osallistujalista
• Sisältää kaikki osallistujat ja tukihenkilöt

• Sekä vieraat että isännät 
• Yksinkertainen malli ohessa
• Organisaatiot itse määrittelevät 

allekirjoitusoikeuden 



Participant report

• Tukihenkilö täydentää ryhmän puolesta
• Merkitse liikkuvuus BM-järjestelmään
• BM lähettää sähköpostilinkin raporttiin 

tukihenkilölle heti liikkuvuusjakson 
jälkeen

• Participant report/EU Survey –kysely 
(eng.)



Dokumenttien mallipohjat 
muokattavaksi löytyvät:

KA121-ADU: Akkreditoidun liikkuvuushankkeen rahoitushaku ja 
hallinnointi (KA121-ADU) (oph.fi)
KA122-ADU: Lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen hallinnointi 
(KA122-ADU) (oph.fi)

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-rahoitushaku-ja-hallinnointi-ka121-adu
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hallinnointi-ka122-adu


Kerrataan vielä:
• Grant agreement = apurahasopimus

• Lähettävän organisaation ja liikkujan välillä tehtävä sopimus
• Henkilöstön ja oppijoiden yksilöliikkuvuuteen, kutsutut asiantuntijat

• Yksilöliikkuvuuden dokumentit:
• Grant agreement, learning agreement (vaihdon tavoitteet, ei 

kursseille), osallistumistodistus (EuroPass, Learning agreement
compliment, itse laadittu), osallistujaraportti BM-järjestelmään

• Ryhmäliikkuvuuden dokumentit:
• Learning programme for group activities, osallistujalista, 

loppuraportti (jonka ryhmän vastuuhenkilö täyttää) BM-järjestelmään



Vihreä matkustaminen
• Vihreällä matkustamisella tarkoitetaan matkustamista, jossa matkaan 

tai osaan matkasta käytetään vähäpäästöisiä kulkuneuvoja, (kuten 
linja-auto, juna, yhteiskyyti autolla tai lautta/laiva) tavoitteena 
minimoida jaksoon liittyviä päästöjä mm. lentoja vähentämällä. 
Osallistuja on oikeutettu vihreän matkustamisen tukeen, kun enin 
osa matkustetusta matkasta tai vähintään toinen suunta meno-
paluumatkasta on matkustettu vähäpäästöisesti.



Erasmus+ ohjelman vihreän matkustaminen
• Allekirjoitettu vakuus on: 

− Osallistujan vakuus vihreästä matkustustavasta

o Osallistujan tulee säilyttää matkakuitit ja esittää ne tarvittaessa lähettävälle 
taholle vihreän matkustamisen todentamiseksi

− Organisaation tosite vihreän matkustamisen todentamiseksi

o Organisaation tulee säilyttää allekirjoitettu vakuus (sähköinen kopio) 
mahdollista kansallisen toimiston tarkastusta varten

o Vihreän matkustamisen vakuus 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3
%A4n%20matkustamisen_vakuus_1.docx

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%A4n%20matkustamisen_vakuus_1.docx


Mieti vielä, tarvitsetko MoU:n
• Memorandum of Understanding
• Vapaahtoinen dokumentti, jossa sovitaan kumppaniorganisaation 

kanssa kirjallissti yhteistyön muoto, osapuolten oikeudet ja 
vastuut
• Kirjallisesti yhteistyöaikeet 
• Molempien osapuolten oikeudet ja vastuut

• Erasmus+ -ohjelmaopas:
• organisaatiotuki on käytettävä sekä lähettävän että vastaanottavan tahon 

organisointikulujen kattamiseen
• Sovitaan läpinäkyvästi kulujen hoitaminen



Kiitos!
Kysymyksissä ole yhteydessä

erasmus.aikuiskoulutus@oph.fi
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