
Sähköposti Erasmus+ KA101 -hankkeiden yhteyshenkilöille 13.2.2023 

Aihe: Erasmus+ KA101 -hankkeiden infokirje 1/2023 

Tässä on sinulle infokirje Erasmus+ KA101 -hankkeenne koordinoimisesta. Hankeohjauksessamme meillä on 

ollut tapana lähettää KA1 -hankkeiden yhteyshenkilöille infokirjeitä, joissa olemme kertoneet avustuksen 

ajankohtaisista asioista.  

Mobility Tool - webinaari 

Järjestämme Mobility Tool+ -webinaarin 28.3.2023. Käymme tilaisuudessa läpi Mobility Toolin peruskäytön 

ja loppuraportin vaiheet. Olet tervetullut mukaan. Voit webinaarissa kysellä Mobility Toolista ja yleensä 

KA101-hankkeiden hallinnosta. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. 

• Tiistai 28.3.2023 klo 15 – 16 

• Lue lisää tapahtumasivulta, jossa on myös osallistumislinkki (Teams)  

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2023/erasmus-ka101-hankkeiden-loppuraporttiwebinaari-

2832023  

Loppuraportti ja päätös lopullisesta tuesta 

Hankkeen loppuraportti palautetaan viimeistään 60 päivää hankekauden päättymisestä, tarkat ajat näet 

hankkeenne Mobility Toolista. Kun loppuraportti on hyväksytty, lähetämme edunsaajalle päätöksen 

lopullisesta tuesta. Maksimikorvaus loppuraportin hyväksymisen jälkeen on max. 20 % hankesopimuksessa 

ilmoitetusta kokonaistuesta. Jos edunsaaja raportoi vähemmän kuluja kuin myönnetty, pienentää se 

loppumaksua. Muistathan, että tuki perustuu yksikkökustannuksiin. Koronapandemian seurauksena 

avustusta voi jäädä käyttämättä ja se palautetaan Opetushallitukseen. Tämä tapahtuu seuraavasti: tee 

loppuraportti Mobility Toolissa -> tarkistamme loppuraportin -> pyydämme teiltä laskutustiedot -> 

lähetämme teille laskun ja päätöksen lopullisesta tuesta, joka sisältää erittelyn hyväksytyistä kuluista.  

• Mobility Tool https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility  

KA101 -hankehallinon verkkosivu  

Täydennyskoulutushankkeen osallistujalle (KA101) on oma verkkosivunsa, josta löydät kaikki KA101-

hanketyössä tarvitsemasi ohjeet ja asiakirjat.  

• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle-ka101  

School Education Gatewaysta tulee European School Education Platform 

Huomioi, että vuonna 2023 Euroopan komission eTwinning ja School Education Gateway -alustat 

uudistuvat merkittävästi ja muodostavat European School Education Platform -alustan. Siirtymän jälkeen 

uudella alustalla kaikki sisältö ja palvelut ovat saman katon alla. Alusta otetaan käyttöön vaihe vaiheelta. 

Muutoksiin liittyen on laadittu lista kysymyksiä ja vastauksia. Niissä käsitellään käyttäjälle todennäköisesti 

eteen tulevia tilanteita ja alustan toimintoja. Lisäksi selitetään odotettavissa olevia muutoksia ja niiden 

aikataulua sekä annetaan toimintaohjeita. 

• Kysymyksiä ja vastauksia englanniksi https://www.etwinning.net/en/pub/european-school-

education-plat.htm  

Lisätietoja  

• Sirkka Säikkälä, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 583 

• Maive Matikainen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh.  0295 338 613 

Tiedoksesi, että tämä sähköposti on lähetty hankkeen ensisijaiselle koordinaattorille. Monella hankkeella 

on useampi henkilö merkitty yhteyshenkilöksi, mutta meillä on valitettavasti käytössämme vain yksi 
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sähköpostiosoite hanketta kohden. Pyydämmekin sinua ystävällisesti välittämään tämän sähköpostin tietoa 

omassa päiväkodissasi, koulussasi, lukiossasi, konsortiossa tai organisaatiossasi.  

 


