
Eurooppalaisen liikkuvuuden
2020 (KA103) & 2021 (KA131)

väliraportoinnit ja lisäapurahojen 
haku

Erasmus+ korkeakoulutukselle

21.1.2022



Webinaarista
• Pidäthän mikrofonin ja kameran kiinni muutoin kuin 

puheenvuoron aikana

• Kysymyksiä voi laittaa Q&A-osioon 
tai pyytämällä puheenvuoroa kättä nostamalla. Kysymyksiä 
varten on varattu myös erillinen osio esityksen loppupuolella.
• Jos Q&A-/kysymysosio ei näy, kannattaa poistua webinaarista ja liittyä uudestaan.

• Chat-toiminto ei ole käytössä tämän webinaarin aikana.

• Webinaari tallennetaan ja tallenne on saatavilla 2 viikon ajan. 
Tallenne ja diaesitys julkaistaan webinaarin tapahtumasivulla:

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-korkeakoulutukselle-
eurooppalaisen-liikkuvuuden-sopimuskausien-2020-ka103
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• Sopimuskauden 2020 (KA103) väliraportointi 
ja lisäapurahan haku

Aikataulu

Mobility Toolin päivittäminen

Liikkuvuuden arviointi

Väliraportin jättäminen

• Sopimuskauden 2021 (KA131) väliraportointi 
ja lisäapurahan haku

Aikataulu

Liikkuvuuden arviointi

Monimuotoiset intensiivikurssit (BIP)

Rahoitusosuus liikkuvuuteen kumppanimaihin

Avokysymykset (vihreä matkustaminen, 
osallistujat, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia ja vapaapalaute)

Väliraportin jättäminen

• Kysymyksiä ja vastauksia

Esityksen sisältö



Sopimuskauden 
2020 (KA103) 
väliraportointi ja 
lisäapurahan haku



Eurooppalaisen liikkuvuuden 
sopimuskauden 2020 (KA103) 
väliraportointi ja lisäapurahanhaku

• Erasmus+ eurooppalaisen liikkuvuuden (KA103) väliraportointi 2020-
sopimuskaudella päättyy 12.2.2022.
• Väliraportin tarkoituksena on kerätä tietoa liikkuvuuden toteutumisesta ja 

määrärahojen käytöstä.
• Mikäli väliraportti osoittaa, että korkeakoulu on käyttänyt 56 % koko 

myönnetystä tuesta, maksetaan tuen toinen ennakkomaksu (= tuen loppuosuus 
20 %).

• Mikäli toista ennakkomaksua ei voida vielä maksaa, on korkeakouluilla 
mahdollisuus kolmanteen väliraportointiin 1.11.2022 mennessä. Mikäli toisen 
ennakkomaksun ehtona oleva tuen käyttö ei ole silloinkaan täyttynyt, maksetaan 
tuen toinen maksuerä loppuraportin tarkastamisen jälkeen (mikäli tarpeen).

• Raportointiohjeet: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ka103-korkeakoulutuksen-
eurooppalainen-liikkuvuus-hallinnointi-ja-sopimusliitteet-2020#anchor-
raportointi-ja-lisaapurahat

5
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Mobility Toolin tietojen päivittäminen

• Korkeakoulun tulee huolehtia, että kaikkien sopimuskaudella 
2020 tiedossa olevien vaihtojaksojen tiedot on viety ja päivitetty 
ajan tasalle Mobility Tool+ -tietokantaan 12.2.2022 mennessä 
(Mobility Tool+: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/)
• Toteutuneet liikkuvuudet (fyysiset, monimuotoiset, virtuaaliset)

• Koronaviruksen vuoksi tai muusta syystä keskeytyneet liikkuvuudet 
(Force Majeure)

• Suunnitellut, mutta koronaviruksen vuoksi peruuntuneet liikkuvuudet 
(Force Majeure, kesto 1 päivä)
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Väliraportti ja lisäapurahan haku 
Webropol-lomakkeella
• Mobility Toolin päivittämisen lisäksi 

Webropol-lomakkeelle korkeakoulu 
laskee yhteen liikkuvuustyypeittäin 
kaikki toteutuneet, keskeytyneet ja 
peruuntuneet, mutta OS-tukeen 
oikeuttavat liikkuvuudet sekä niiden 
yhteenlasketun keston 
(peruuntuneiden 1 pv:n kestoja ei 
tarvitse huomioida).

• arvioi koko sopimuskauden toteutuvan 
liikkuvuuden ja niihin käytettävän 
rahoituksen (31.5.2023 saakka)



Sopimuskauden 2020 liikkuvuuden arviointi
• Kaikki korkeakoulut arvioivat parhaan tietonsa mukaan 2020-sopimuskaudelta rahoitettavan 

liikkuvuuden kaikissa liikkuvuuskategorioissa ja arvioivat, onko rahoitusta 
jäämässä käyttämättä

• Lv. 2022–2023 sopimuskauden 2020 rahoitusta toivotaan käytettävän 
pääsääntöisesti vain liikkuvuuteen Isoon-Britanniaan.

• Opetushallitus voi kierrättää käyttämättä jäämässä olevaa rahoitusta korkeakoululta 
toiselle ”ylibuukkauksena” (sopimuskaudelle 2020 ei ole varattu erillistä reservipottia 
lisäapurahoihin)

• Arvio palautuvan tuen määrästä ei velvoita tuen palauttamiseen eikä sen perusteella 
peritä tukea takaisin.

• Lisäapurahoja haetaan vain mikäli niille arvioidaan olevan todellista 
tarvetta (liikkuvuuteen Isoon-Britanniaan).
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Sopimuskauden 2020 väliraportin 
jättäminen
• Väliraportti ja lisäapurahanhaku tehdään sähköisesti Webropol-

lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: 
https://link.webropolsurveys.com/S/8978418B08B4AB6B

• Lomake on suomeksi ja ruotsiksi (kielivalinta tehdään ennen lomakkeen avautumista)

• Webropol-lomakkeelle annetut vastaukset voi tallentaa ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. 
Muista lähettää lomakkeen linkki itsellesi sähköpostiin myöhempää täyttämistä varten.

• HUOM! Muista tulostaa lomake paperille tai pdf-muotoon ennen sen 
lähettämistä sähköisesti.

• Lomakkeen allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja (myös korkeakoulun käyttämän 
sähköisen allekirjoitusjärjestelmän kautta tehty sähköinen allekirjoitus hyväksytään).

• Allekirjoitettu ja skannattu tai sähköisesti allekirjoitettu raportti liitetään lomakkeelle ja 
lähetetään sähköisesti Webropolissa 12.2.2022 mennessä.
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https://link.webropolsurveys.com/S/8978418B08B4AB6B


Sopimuskauden 
2021 (KA131) 
väliraportointi ja 
lisäapurahan haku



Eurooppalaisen liikkuvuuden 
sopimuskauden 2021 (KA131) 
väliraportointi ja lisäapurahanhaku

• Erasmus+  liikkuvuustoimintojen väliraportointi 2021 sopimuskaudella 
päättyy 12.2.2022.
• Väliraportin tarkoituksena on kerätä tietoa liikkuvuuden toteutumisesta ja 

määrärahojen käytöstä.
• Mikäli väliraportti osoittaa, että korkeakoulu on käyttänyt 56 % koko 

myönnetystä tuesta, maksetaan tuen toinen ennakkomaksu (= tuen loppuosuus 
20 %).

• Mikäli toista ennakkomaksua ei voida vielä maksaa, on korkeakouluilla toinen 
väliraportointi ja lisäapurahanhaku 13.2.2023 mennessä.

• Raportointiohjeet: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ka131-korkeakoulutuksen-
eurooppalainen-liikkuvuus-hallinnointi-ja-sopimusliitteet-2021#anchor-
raportointi-ja-lisaapurahat
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Väliraportti ja lisäapurahan haku 
Webropol-lomakkeella
• Webropol-lomakkeelle 

liikkuvuustyypeittäin (SMS, SMT, STA, 
STT):
• Toteutuneet liikkuvuudet (lkm) ja kestot 

(kk/pv) väliraporttiin mennessä
• Arvio sopimuskauden 2021aikana 

toteutuvan liikkuvuuden määrästä (lkm) ja 
kestosta (kk/pv) (ks. seuraava dia)

• Perheellisten opiskelijoiden osuus
• Käytetty tuki väliraporttiin mennessä
• Arvio palautuvasta tuesta tai tarvittavista 

lisäapurahoista.



Sopimuskauden 2021 liikkuvuuden arviointi
• Koska koronavirustilanteesta ja pitkästä sopimuskaudesta johtuen liikkuvuusmäärien luotettava 

arviointi on haastavaa ja liikkuvuus on ollut vuosina 2020 ja 2021 normaalia vähäisempää, 
suosittelemme että
• kaikki korkeakoulut arvioivat parhaan tietonsa mukaan lukuvuoden 2021-2022 

rahoitettavan liikkuvuuden kaikissa liikkuvuuskategorioissa ja arvioivat, onko 
rahoitusta jäämässä käyttämättä.

• Arviointi koskee siis pääsääntöisesti lukuvuotta 2021–22, mutta sopimuskauteen 
sisältyy optio käyttää rahoitusta myös lv. 2022–23. (Lukuvuodelle 2022–23 on 
haussa myös omat liikkuvuustuet, dl. 23.2.2022)

• Sopimuskaudelle 2021 on varattu n. 0,45 miljoonan euron reservipotti lisäapurahoihin ja 
lisäksi Opetushallitus voi kierrättää käyttämättä jäämässä olevaa rahoitusta 
korkeakoululta toiselle ”ylibuukkauksena”.

• Arvio palautuvan tuen määrästä ei velvoita tuen palauttamiseen eikä sen perusteella 
peritä tukea takaisin.

• Lisäapurahoja haetaan vain, mikäli niille arvioidaan olevan todellista tarvetta ja 
niitä voivat hakea sellaiset korkeakoulut, jotka ovat käyttäneet väliraporttiin 
mennessä vähintään 56 % myönnetystä tuesta.
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Monimutoisten intensiivikurssien (BIP) 
väliraportointi Webropol-lomakkeella

• Korkeakoulu arvioi 
kursseittain niille 
osallistuvien henkilöiden 
lukumäärän.

• Mikäli kurssia ei aiota 
toteuttaa tai sellaista ei ole 
myönnetty, merkitään ao. 
kenttään 0



Kumppanimaihin suuntautuvaan 
liikkuvuuteen käytettävä rahoitus
• Webropol-lomakkeella korkeakoulu 

ilmoittaa arvion kumppanimaihin 
suuntautuvaan liikkuvuuteen 
käytettävän rahoituksen osuudesta 
(osuus voi olla sama tai eri kuin 
hakuvaiheessa tai sopimuksessa).

• Avokysymyksessä voi kertoa 
tarkemmin, millaiseen 
liikkuvuuteen rahoitusta on 
suunniteltu käytettävän ja millaisia 
haasteita siihen mahdollisesti 
liittyy.



Avokysymykset

• Vihreän matkustamisen tuki
• Lyhyt kuvaus, miten korkeakoulussa 

on suunniteltu kannustaa liikkujia 
vihreämpään matkustamiseen.

• Osallistujat, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia
• Ehdotuksia fewer opportunities

top up –apurahan kohderyhmiksi



Kommentteja ja palautetta
• Viimeisessä avokysymyksessä 

sana on vapaa. Otamme 
mielellämme vastaan kaikenlaista 
palautetta Erasmus+ -ohjelman 
toimeenpanosta ja uuden 
ohjelmakauden käynnistymisestä, 
liikkuvuuden hallinnoinnista ja 
Opetushallituksen palveluista. 
Myös komissiolle tarkoitettua 
palautetta voi antaa tässä kohtaa.



Sopimuskauden 2021 väliraportin 
jättäminen
• Väliraportti ja lisäapurahanhaku tehdään sähköisesti Webropol-

lomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
https://link.webropolsurveys.com/S/26A59FDF65DEE3AC

• Lomake on suomeksi ja ruotsiksi (kielivalinta tehdään ennen lomakkeen avautumista)

• Webropol-lomakkeelle annetut vastaukset voi tallentaa ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. 
Muista lähettää lomakkeen linkki itsellesi sähköpostiin myöhempää täyttämistä varten.

• HUOM! Muista tulostaa lomake paperille tai pdf-muotoon ennen 
sen lähettämistä sähköisesti.

• Lomakkeen allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja (myös korkeakoulun käyttämän 
sähköisen allekirjoitusjärjestelmän kautta tehty sähköinen allekirjoitus hyväksytään).

• Allekirjoitettu ja skannattu tai sähköisesti allekirjoitettu raportti liitetään lomakkeelle ja 
lähetetään sähköisesti Webropolissa 12.2.2022 mennessä.
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Kysymyksiä ja 
vastauksia



Avaamalla/aloittamalla loppuraportin, MT kerää siihen astisten liikkuvuuksien tiedot loppuraportin taulukoihin.

Kyllä, väliraporttiin merkitään suunniteltu osallistujamäärä.

Väliraporttiin merkitään suunniteltu/toteutunut osallistujamäärä ja BIPistä tehdään Force Majeure –hakemus (mikäli 
järjestämisestä on aiheutunut kuluja).



Tänä lukuvuonna 2021-22 voi vielä käyttää 2020-sopimuskauden rahoja. Ensi lukuvuonna 2022-23 niitä toivotaan käytettävän 
vain Isoon-Britanniaan suuntautuvaan liikkuvuuteen.

Kyllä, vaikka jäisi käyttämättä. 

BM:n testaus ja kehittäminen on edennyt. Komissio on arvioinut, että aikaisintaan tammi-helmikuun vaihteessa BM voisi 
avautua (tähän arvioon kannattaa kuitenkin edelleen suhtautua pienoisella varauksella).



Opiskelijoiden apurahojen 2. erien maksatusta ei ole aiheellista viivästyttää tietojärjestelmän viivästymisen takia. Opiskelijat saavat kutsun EU 
Surveyn täyttämiseen sen jälkeen, kun heidän tietonsa on aikanaan BM:ään syötetty. Mikäli jonkun liikkujan raportti jäisi palauttamatta 
viivästymisestä johtuen, ei sillä varmastikaan ole suurempia seurauksia.

Vanhan ohjelmakauden hankkeet hoidetaan loppuun asti Mobility Toolissa. Se ei siis ole sulkeutumassa ainakaan 
ennen syksyä 2023.

BM on hyvin pitkälle samankaltainen ja sisältää samanlaiset toiminnot kuin Mobility Tool+. BM:n tietokenttiin ja niiden 
sisältöihin voi jo tutustua 2021 sopimusliitesivulla julkaistujen Data Dictionaryjen avulla. 
Pitääkö partnerien tiedot syöttää uudestaan vai siirtyvätkö ne MT:stä? Todennäköisesti tiedot pitää syöttää uudestaan.



• Mitä jos jää paljon käyttämättä rahaa 2021-kaudelta? Miten arvioidaan 2022-haun 
liikkujat?
• Voi pyrkiä mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen toteutukseen. Jatkossa, vaikka sopimuskausi on 2-vuotinen, 

tarkoituksena on että yhdellä sopimuskaudella myönnetään aina yhden lukuvuoden liikkuvuuksiin tarvittavat rahat.

• Onko tarve siirtää kevään 2022 liikkujia, jotka on rahoitettu 2020-kaudelta 2021-
sopimukseen?
• Ei tarvitse tehdä siirtoja, jos rahoitus riittää. Kevään 2022 voi vielä käyttää 2020 rahoitusta tai 2021 rahoitusta tarpeen 

mukaan. Ensi lukuvuonna 2022-23 sopimuskauden 2020 rahoitusta toivotaan käytettävän vain liikkuvuuteen Isoon-
Britanniaan.



Save the Date:
2022 haun kyselytunti ja hakulomakedemo

• Pidämme liikkuvuustoimintojen KA130, KA131 ja KA171 2022 
haun kyselytunnin ja hakulomakkeiden demowebinaarin

ke 2.2.2022 klo 13.00 -14.30

• Merkitse päivä kalenteriin! Kutsu on jo lähetetty sähköpostilistan 
kautta.

• Ennakkokysymysten lähettäminen ja ilmoittautuminen 28.1. 
mennessä tapahtumasivulla: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-
korkeakoulutukselle-kyselytunti-erasmus-liikkuvuuden-ja

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-korkeakoulutukselle-kyselytunti-erasmus-liikkuvuuden-ja


Kiitos!
erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

mailto:erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

