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Tervetuloa kyselytunnille – käytännön ohjeita
• Pidäthän mikrofonin ja kameran kiinni muutoin kuin puheenvuoron 

aikana

• Kysymyksiä ja keskusteluja varten on Q&A-/kysymysosio
• Kysymysosiossa voi pudotusvalikosta valita, haluaako 

kysyä kysymyksen, vai aloittaa uuden keskustelun 
chatin tapaan

• Jos kysymysosio ei näy, kannattaa poistua webinaarista ja liittyä uudestaan.

• Kysymyksiä varten on varattu myös oma osionsa esityksen 
loppupuolella, voit pyytää puheenvuoroa kättä nostamalla

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

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

• Ennakkokysymykset KA131 & KA171

• Lyhyt demo hakulomakkeista

• Aikaa kysymyksille

Kyselytunnin sisältö



Sopimuskauden 2022 apurahat



Pitkäkestoisen opiskelijavaihdon apurahat, 
sopimuskausi 2022

Host country Grant (€/month)

Group 1
EU member states & 
third countries 
associated to the 
programme with 
higher living costs

Denmark, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway,
Sweden.

+ Third countries not associated to the programme from
Region 13: Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom

540€
(2021: 470 €)

Group 2
EU member states & 
third countries 
associated to the 
programme with 
medium or lower 
living costs

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia,
Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, North Macedonia, Turkey

+ Third countries not associated to the programme from
Region 14: Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State

490€
(2021: 420 €)

Third countries not 
associated to the 
programme

Outgoing students to third countries not associated to the 
programme from Regions 1–12.

700€

Third countries not 
associated to the 
programme

Incoming students to Finland from third countries not 
associated to the programme from Regions 1–12

900€



Pitkäkestoisen harjoitteluvaihdon apurahat, 
sopimuskausi 2022

Host country Grant (€/month)

Group 1
EU member states & 
third countries 
associated to the 
programme with 
higher living costs

Denmark, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway,
Sweden.

+ Third countries not associated to the programme from
Region 13: Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom

690€
(2021: 620 €)

Group 2
EU member states & 
third countries 
associated to the 
programme with 
medium or lower 
living costs

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia,
Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, North Macedonia, Turkey

+ Third countries not associated to the programme from
Region 14: Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State

640€
(2021: 570 €)

Third countries not 
associated to the 
programme

Outgoing trainees to third countries not associated to the 
programme from Regions 1–12.

700€

Third countries not 
associated to the 
programme

Incoming trainees to Finland from third countries not 
associated to the programme from Regions 1–12.

900€



Lyhytkestoisen (monimuotoisen) 
opiskelijaliikkuvuuden apurahat 2022

Duration of the physical activity Grant (all countries)

Up to the 14th day of activity 
(days 1 – 14, min 5 days)

70 € per day

15th to the 30th day of activity (days 15 – 30) 50 € per day

• Kestoon voi laskea yhden matkapäivän ennen vaihtoa ja yhden vaihdon jälkeen (= 2 pv), tai 
matkustettaessa vihreästi enintään 6 matkapäivää meno-paluumatkalle. Vaihdon apuraha lasketaan 
päivien yhteismäärän mukaan (5 – 36 pv).

• Lyhytkestoiseen opiskelu- tai harjoitteluliikkuvuusjaksoon tulee sisältyä pakollinen virtuaalinen osuus 
kaikilla opiskelijoilla, paitsi tohtoriopiskelijoilla se on vapaaehtoinen.

• Monimuotoisen vaihtojakson minimilaajuus on 3 op sisältäen sekä virtuaalisen että fyysisen osuuden 
(myös tohtoriopiskelijoilla).



Henkilöstön oleskelutuki 2022

Receiving country
Grant (€ per day) Grant ( € per day)

Days 1–14 Days 15–60 (70%)

Group A - Norway, Denmark, Luxembourg, Iceland, Sweden, Ireland, 
Finland*, Liechtenstein

Third countries not associated to the programme from Region 14: Faroe 
Islands, Switzerland, United Kingdom

124€
(2021: 124€)

87€
(2021: 87€)

Group B - Netherlands, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain, 
Cyprus, Greece, Malta, Portugal

Third countries not associated to the programme from Region 13: 
Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State

110€
(2021: 110€)

77€
(2021: 77€)

Group C - Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech Republic, 
Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, the Republic of 
Northern Macedonia, Serbia

97€
(2021: 97€)

68€
(2021: 68€)

Third countries not associated to the programme from Regions 1–12 180€ 126€

* ) koskee ulkomaisista yrityksistä Suomeen opettajavaihtoon kutsuttavia



Erasmus+ Distance Calculator:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Opiskelijoille, jotka eivät ole oikeutettuja matkatukeen, mutta valitsevat vihreän matkustustavan, 
maksetaan 50 € kiinteä lisäapuraha.

Matkatuki, sopimuskausi 2022
Travel distances Standard travel Green travel

10 - 99 km 23 EUR per participant

100 - 499 km 180 EUR per participant 210 EUR per participant

500 - 1999 km 275 EUR per participant 320 EUR per participant

2000 - 2999 km 360 EUR per participant 410 EUR per participant

3000 - 3999 km 530 EUR per participant 610 EUR per participant

4000 - 7999 km 820 EUR per participant

8000 km -> 1500 EUR per participant

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


KA131 eurooppalainen liikkuvuus 

Ennakkokysymykset



Ennakkokysymyksiä 1
• Jos on vielä käyttämättä 20-23 rahoja eikä käyttänyt vielä ollenkaan 21-23, mitä 

lukuja kirjataan hakemukseen?

• Kannattaisiko arvioida lähtijöiden lukumäärää vielä edes lievästi alakanttiin 
(koronan takia) Erityisesti jos on edellisen kauden rahoitusta on paljon 
käyttämättä. Jos tilanne olisikin lähempänä normaalia, voisi käyttää näitä 
lisäksi. Riskinä toki, jos apurahan suuruudet muuttuvat. Vai kannattaako 
suunnitella ihan sillä ajatuksella, että liikkuvuudet pystyttäisiin toteuttamaan 
suhteellisen normaalisti.

• Koska rahaa on jäljellä sekä 2020 että 2021 hakukierroista - miten pitää arvioida 
haettavien liikkuvuuksien määriä jos tavoitteena on että tulevaisuudessa 
haetaan ja käytetään myönnettyä rahaa seuraavan lukukauden aikana?

• Mitä erityisesti pitää huomioida lkv 22-23 rahan tarvetta arvioitaessa, kun 
kauden 2021 rahaa on todella paljon käyttämättä?

• Hakemuksessa ilmoitettavaan arvioon liikkujamääristä suositellaan sisällyttämään kaikki 
lukuvuoden 2022–2023 aikana lyhyt- tai pitkäkestoiseen Erasmus+ -liikkuvuuteen lähtevät
riippumatta siitä, minkä sopimuskauden rahoituksesta liikkuvuus on suunniteltu 
rahoitettavan.



Ennakkokysymyksiä 2
• Miten arvioidaan eurooppalaisessa liikkuvuudessa edellisten kausien 

toteutumista uutta rahoitusta myönnettäessä? Miten koronan takia 
huomattavasti vähentynyt liikkuvuus vaikuttaa myöntöihin?

• Miten koronan vaikutukset liikkuvuuteen otetaan huomioon? Meiltä ei ole 
voinut lähteä vaihtoon esim. syksyllä 21 ollenkaan. Muutenkin korona-
aikana liikkuvuudet ovat olleet minimissään. Tämä siis, jos myöntö 
edellisten vuosien keskiarvon perusteella.
• Korona-ajan liikkujamääriä ei käytetä sellaisenaan rahoituksen myönnön pohjana. 

Sen sijaan aiempien sopimuskausien rahoituksen käyttöaste otetaan huomioon, 
kuten tehtiin jo vuoden 2021 hakukierroksella. (Liikkujamääriä leikattiin tukea 
myönnettäessä riippuen siitä, paljonko korkeakoululla oli sopimuskauden 2020 
rahaa käyttämättä ja siten käytettävissä sopimuskauden 2021 liikkuvuuksiin).

• Tuen myönnössä huomioidaan aiemmin raportoitujen sopimuskausien toteutuneet 
liikkujamäärät (tod.näk. Call 2017 ja 2018), haettu liikkujamäärä sekä 
sopimuskauden 2021 tuen käytön taso.



Ennakkokysymyksiä 3
• Onko tarkoitus käyttää 2022–2023 liikkuvuuksiin pääasiassa nyt haettavaa tukea, ja 

palauttaa sitten 2021 tukea enemmän?
• Koska sopimuskauden 2022 pitkäkestoisen opiskelijaliikkuvuuden apurahat ovat korkeammat kuin 

2020- ja 2021-sopimuskausilla, kannattaa ne rahoittaa ensisijaisesti sopimuskauden 2022 varoista.
• Lyhytkestoisen (monimuotoisen) opiskelijaliikkuvuuden apurahat ovat samat sopimuskausilla 2021 

ja 2022, joten näitä kannattaa rahoittaa ensisijaisesti kaudelta 2021, jos tukea on käyttämättä.
• Henkilöstöliikkuvuuden apurahat ovat samansuuruiset kaikilla kolmella sopimuskaudella (2020, 

2021 & 2022), joten ne voi rahoittaa miltä tahansa sopimuskaudelta, ensisijaisesti kausilta 2021 tai 
2022.

• ”Vanhanmallinen” opiskelijoiden pitkäkestoinen tai henkilöstön liikkuvuus Isoon-Britanniaan 
rahoitetaan kaudelta 2020 (31.5.2023 saakka)

• Uuden ohjelmakauden liikkuvuutta Isoon-Britanniaan voi rahoittaa ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin 
maihin suuntautuvaan liikkuvuuteen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa (max. 20 % KA131-hankkeelle 
myönnetystä budjetista)

• Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus ensisijaisesti sopimuskaudelta 2022 (isommat apurahat)
• Muut ensisijaisesti sopimuskaudelta 2021

• Sopimuskauden 2020 rahoitusta käytetään lukuvuonna 2022–2023 pääsääntöisesti vain Isoon-Britanniaan 
suuntautuvaan ”vanhanmalliseen” liikkuvuuteen.

• Tavoitteena on, että näin rahoitusta saadaan käytettyä ja palautuvan rahoituksen määrää 
pienennettyä kaikilta sopimuskausilta.



Ennakkokysymyksiä 4
• Meillä oli haettu BIP-rahoitusta neljälle kurssille lukuvuodelle 2021-22. Tällä 

hetkellä näyttää, että vain 1 tai 2 saataisiin lukuvuoden 2021-22 aikana 
toteutettua koronatilanteen takia. Kun laskemme ensi lukuvuoden BIP-
määrää hakemukselle, tuleeko siinä laskea mukaan myös tältä lukuvuodelta 
siirtyneet kurssit? Vai voiko niihin käyttää 2021 rahoitusta vaikka toteutus 
olisi 2022-23?
• Sopimuskaudelle 2021 myönnetty rahoitus on käytettävissä koko 26-

kuukautisen sopimuskauden ajan, eli 31.10.2023 saakka, ja myös BIPejä voi 
toteuttaa siihen saakka.

• Sopimuskaudelle 2022 (1.6.2022–31.7.2024) voi hakea uusia BIPejä. Ne voivat 
olla myös aiemmin myönnettyjen BIPien uusia toteutuksia. 

• Yksi ja sama BIP voi toteutua vain yhden kerran per lukuvuosi ja sopimuskausi, 
mutta se voi toistua useammilla sopimuskausilla.



Huomioita eurooppalaisesta liikkuvuudesta 
(KA131)

• Myönnettävää rahoitusta arvioitaessa aiempien 
sopimuskausien tuen käyttö tarkastetaan Mobility Tool+ 
(2020) ja Beneficiary Module (2021) –tietokannoista.

→ On tärkeää, että tiedot pidetään kevään aikana ajan tasalla ja 
viedään Beneficiary Moduleen mahdollisimman pian sen 
avautumisen jälkeen (maaliskuun loppuun mennessä?).



Globaali liikkuvuuvuus
(KA131 ja KA171)

Ennakkokysymykset



Ennakkokysymyksiä 1 
Student short term blended mobility

• Mitä globaalin liikkuvuuden short-term blended mobility käytännössä 
tarkoittaa? Voidaanko osallistujille maksaa matkatukea ja voidaanko 
kurssi järjestää kahden organisaation välliä
• Lyhytkestoinen monimuotoliikkuvuus tarkoittaa, että opiskelija voi lähteä KA131 & 

KA171 rahoituksella liikkuvuusjaksolle, jonka pituus on 5-30 päivää. Liikkuvuuden 
tulee sisältää virtuaaliosuuden. (Poikkeuksena tohtoritason opiskelijat) 
Lyhytkestoisessa monimuotoliikkuvuudessa virtuaalisen ja fyysisen jakson yhteinen 
minimilaajuus on 3 opintopistettä.

• KA171 rahoitusta saaville sekä perheellisille opiskelijoille tulee aina maksaa 
matkatukea. KA131 rahoitusta saaville opiskelijoille (outgoing) voi korkeakoulu 
päättää olla maksamatta matkatukea. 

• Globaalissa liikkuvuudessa kurssin osallistuminen on aina kahden organisaation 
välinen, koska kumppanimaat eivät voi olla BIP:ssä partnerikorkeakouluna. Eli 
liikkuvuus sovitaan kahdenvälisen IIA-sopimuksen kautta. 



Ennakkokysymyksiä 2 
Student short term blended mobility
• onko päiväkohtainen apuraha saatavilla vain meidän lähtijöille vai myös mahdollisesti meille 

tulijoille?
• Päiväkohtainen apuraha on saatavilla sekä lähteville että saapuville opiskelijoille. Saapuvien apurahat katetaan 

kokonaan KA171 rahoituksella. Lähteviä voi rahoittaa sekä KA131 ja KA171 rahoituksella (huomio kuitenkin 
KA171 rahoituksen rajoitukset lähtevien suhteen).

• tuleeko tähän vain individual support 70 €/päivä? Eli ei matkatukea esim. jos viisi lähtee Etelä-
Afrikkaan 5 päivän kurssille, niin saavat vain tuon päiväkohtaisen apurahan?
• Korkeakoulu voi päättää olla maksamatta lähteville globaalin liikkuvuuden opiskelijoille matkatuen, jos apuraha 

maksetaan eurooppalaisen liikkuvuuden rahoista (KA131). Korkeakoulun valittu linja koskee aina kaikkia 
eurooppalaisen liikkuvuuden globaaleja liikkujia. Päätöstä ei voi esimerkiksi tehdä maittain. Globaalin liikkuvuuden 
(KA171) rahalla liikkuville opiskelijoille tulee aina maksaa matkatuki, sekä lähteville että saapuville. Individual
support maksetaan kaikille liikkujille 1-14 päivää 70€/päivä, 15-30 päivää 50€/päivä.

• ja rahoitus otetaan mahdollisesti myönnettävistä pitkistä vaihdoista, kuten 
Eurooppalaisessakin?
• Globaalin liikkuvuuden tuki haetaan opiskelijaliikkuvuuksien apurahat yhtenä könttänä. Summa lasketaan 

anottujen vaihtokuukausien ja liikkujien mukaan. Myönnettyä tukea voi käyttää joustavasti opiskelijaliikkuvuuksiin 
(pitkiin, lyhyihin, opiskeluun, harjoitteluun) Globaalin liikkuvuuden hakuvaiheessa tulee kuitenkin arvioida 
hakulomakkeelle lyhyiden monimuotoliikkujien määrä. Näin jokaiselle liikkujalle muodostuu budjettiin matka-
apuraha. Päiväkohtaisen apurahan määrä lasketaan ja lisätään hakulomakkeelle tarvittava määrä kuukausia, jotta 
apurahan suuruus vastaa todellista tarvetta. 



Huomioita KA171 hakulomakkeesta 

• Jokaisella haettavalle alueelle on lisättävä vähintään yksi 
partneriorganisaatio, jolla on OID-koodi

• Vihreän matkustuksen top-up
• Valitaan flown tasolla, eli koskee kaikkia flown liikkuvuuksia

• Hakemukselta löytynyt virhe
• Jos muuttaa jo syötettyä flowta poistamalla vanhan ja luomalla uuden, 

hakulomake saattaa laskea kokonaisbudjetin virheellisesti

• Parempi muokata jo luotua flowta



Muuta KA171 hausta

• ICM Handbook julkaistu globaalin liikkuvuuden 
hakukierrokselle 2022

• Löydät oppaan Hakuohjeet-sivultamme

• Hyviä ohjeita hakemuksen laatimiseen ja esimerkki, miten 
laskea lyhyiden monimuotoliikkuvuuksien apurahat

• Osallisuus top-up

• Toteutusvaiheessa muodostuu oma budjetti, josta ei voi 
siirtää yksilö- tai matkatukeen

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-globaali-liikkuvuus-hakuohjeet#anchor-hakuohjeet


E+ vaikuttavuustyökalu

• Vaikuttavuustyökalu: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-
vaikuttavuustyokalu

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu


Hakulomakkeiden 
demo



Hakulomakkeet
• KA130, KA131 ja K171-

hakulomakkeet ovat 
Erasmus+ - ESC –portaalissa: 
https://webgate.ec.europa.eu
/erasmus-esc/home/
• Kirjautuminen EU Login –

tunnuksilla

• Aloitetut ja keskeneräiset 
hakemukset tallentuvat 
portaaliin

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
https://www.oph.fi/en/programmes/eu-login-oid-and-pic-how-register-erasmus-participant#anchor-eu-login-username






Kaikki aloittamasi 
hakemukset näkyvät 
Applications > My 
Applications -valikossa

Hakemusta pääsee 
katsomaan/muokkaamaan/
submittaamaan/jakamaan/
deletoimaan Actions-valikosta



Kaikissa hakemuksissa alku on samanlainen:
1) Valitaan kansallinen toimisto (FI01 – Finnish National Agency for Education
EDUFI)
2) Ilmoitetaan kieli, jolla hakemuslomake täytetään (Finnish/Swedish/English)



Hakulomakkeilla liikutaan joko oikean ylänurkan nuolinäppäimillä
tai vasemman reunan valikon avulla

Vasemman valikon symbolit kertovat, mitkä kohdat on täytetty ja 
mitkä on täyttämättä tai missä on virheellistä tietoa.

= Valmis/täytetty
= Täyttämättä/virheellistä tietoa



Hakijaorganisaation ja kumppaneiden tiedot 
syötetään OID-koodien avulla, jolloin 
organisaatioiden tiedot haetaan ORS-rekisteristä.



Vaikka organisaation tiedot ilmestyvät näkyviin, 
organisaation tiedoista puuttuu pakollisia tietoja, 
jotka täytyy käydä lisäämässä      -napin takaa.



1) Hakijaorganisaation tyypiksi pitää valita Higher education institution (tertiary level), 
jolloin järjestelmä hakee korkeakoulun ECHE:n tiedot lomakkeelle.

2) Hakijaorganisaatiolle täytyy antaa vähintään kaksi yhteyshenkilöä: legal
representative ja main contact (joka voi toimia myös OLS-yhteyshenkilönä)

3) Declaration on honour –lomaketta tai konsortion liikkuvuusavustushakemusten 
mandaattikirjeitä ei kannata tulostaa ennen kuin on tallentanut kaikkien 
organisaatioiden ja yhteyshenkilöiden tiedot 



Tarkempia ohjeita 
hakulomakkeiden 
täyttämiseen ja 
hakemiseen löytyy E+ESC-
portaalin kohdasta 
Support > Applicant and 
beneficiary guides



Kysymyksiä ja 
vastauksia



Mikäli BIPin toteuttaminen on lykkääntynyt koronan vuoksi, sen voi toteuttaa samana lukuvuonna kuin seuraavan kauden 
rahoituksen toteutus on. 

Kyllä voi normaalin lyhyen monimuotoliikkuvuuden puitteissa.

Kannattaa hakea todellisen arvioidun liikkujamäärän mukaan. Avustusta ei voida myöntää enempää kuin sitä on haettu. 
KA131-hakemuksessa ei valitettavasti ole kenttää vapaalle palautteelle tai perusteluille. 2021 tuen käyttö huomioidaan 
korkeakoululla edelleen käytössä olevan rahoituksen määrää arvioitaessa, varsinaisia liikkujamääriä ei oteta huomioon.



Ei ole tarpeen hakea opiskelijaliikkuvuutta ”varmuuden vuoksi”. Arviointi perustuu laatukysymyksiin annettuihin vastauksiin.

Akkreditoinnin viite tulee automaattisesti hakemuksella olevaan pudotusvalikkoon, kun akkreditointihakemus on täytetty ja 
lähetetty ja tukihakemuksessa ruksaa hakevansa konsortion puolesta.

Tällaista ennakkoon määritettyä rajaa/arvioita ei ole. Kannattaa hakea niin monta BIPiä kuin todellisuudessa aikoo/suunnittelee 
toteuttaa. Myöntö riippuu käytettävissä olevasta rahoituksesta ja haetuista liikkuja- ja BIP-määristä, mihin kaikkeen raha riittää.



Tähän ei pystytä antamaan suoraa vastausta tässä vaiheessa. Aiheeseen palataan viimeistään uuden sopimuskauden 
ohjeistuksissa.

Tyhjentävää vastausta ei tilaisuudessa tullut. Osassa korkeakouluista ei voida maksaa mitään opiskelijoiden ulkomaisille tileille 
ja toisissa puolestaan ei ole käteiskassaa lainkaan. Ratkaisut kannattaa miettiä etukäteen ottaen huomioon, mikä oman 
korkeakoulun kontekstissa on mahdollista.



• Pitääkö lyhytkestoisen apuraha maksaa kahdessa erässä? 
Voiko maksaa kokonaan vaihdon jälkeen?
• Tämän voi korkeakoulu linjata itse ja määritellä maksutapa liikkujan 

apurahasopimuksessa. Apurahan pääosan tulisi olla liikkujan 
käytössä viimeistään vaihdon alkaessa. Apurahasta voi kuitata 
korkeakoulun liikkujan puolesta maksamia kuluja ja maksaa jäljelle 
jäävän osuuden liikkujalle.

• Määritelläänkö lyhyt- ja pitkäkestoiset liikkujat KA171-
hakemuksessa erikseen?
• Hakemuksessa määritellään learner/staff –liikkuvuudet ja jos 

suunnitelmissa on toteuttaa myös lyhytkestoista liikkuvuutta, se 
kannattaa huomioida hakemukseen kirjattavissa liikkuvuuksissa.

• Myönnössä liikkujamääriä joudutaan usein leikkaamaan, mutta 
rahoitus myönnetään ”könttäsummana”, jonka korkeakoulut voivat 
käyttää KA171-sääntöjen sallimissa puitteissa.



• Fewer opportunities –opiskelijat, erityisesti saapuvat globaalin 
liikkuvuuden opiskelijat? Miten todennetaan? Missä
perustellaan hakemuksessa?
• Hakemuksessa tietoa voi kirjoittaa koko hanketason 

yhteistyöjärjestelyjen laatu –kysymykseen.
• Globaalin liikkuvuuden lähtevien osalta alustavasti ajateltu perheellisiä 

opiskelijoita.
• Saapuvien osalta korkeakoulut keskustelevat partnerien kanssa, mitä 

ryhmiä nämä ovat ja miten sen voi todistaa.
• Kaikkien ei ole tarkoitus olla tällaisia opiskelijoita ja määritelmä voi 

vaihdella myös maiden välillä.
• Eurooppalaisen liikkuvuuden väliraportin yhteydessä pyydetty 

ehdotuksia fewer opportunities –ryhmiksi.
• Ilmoitetaan myöhemmin keväällä, kun kauden 2022 lähtevien 

opiskelijoiden fewer opportunities –ryhmä/ryhmät on määritelty.



• Tarvitseeko KA171-hakemuksen relevanssiosassa kertoa tai 
perustella haetut liikkuvuusluvut?
• Relevanssi-kohdassa kuvataan tarkemmin haetut liikkuvuudet ja miksi juuri 

niitä on haettu. Flow-tiedoissa hakemuksessa näkyy vain haetut 
liikkujamäärät, ei perusteluja niille. 

• Minkä kausien liikkuvuudet otetaan huomioon KA131-kauden rahan 
myönnössä?
• Aiemman toteuman pohjana käytetään kausien 2017 ja 2018 

liikkuvuuslukumääriä eli toteumaa ennen koronaa. Lisäksi huomioidaan 
2022 haetut liikkuvuusmäärät. Myönnettävän tuen lopullisessa määrässä 
huomioidaan tuen käytön taso vuoden 2021 hankkeiden osalta.

• Kuinka pitkä hakemuksen tulee olla? Arvostetaanko tiivistä 
esitystapaa (KA171-hakemuksessa)?
• Tiiviimpi tyyli, josta kuitenkin tärkeimmät asiat käyvät ilmi, on arvioijienkin 

mielestä varmasti parempi. Maksimimerkkimäärää ei siis itseisarvoisesti 
tarvitse tavoitella.



Hakukierros 2022 
Erasmus+ korkeakoulutukselle, liikkuvuus
• Erasmus+ -liikkuvuustoimintojen haku vuoden 2022 

hakukierroksella päättyy 23.2.2022 klo 13:00 Suomen aikaa 
(12:00 CET)
• KA130 Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi, Erasmus+ 

Accreditation of Higher Education Mobility Consortia 

• KA131 Eurooppalainen liikkuvuus, Higher education student and 
staff mobility supported by internal policy funds

• KA171 Globaali liikkuvuus, Higher education student and staff 
mobility supported by external policy funds
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-liikkuvuuskonsortioiden-akkreditointi-2021-2027
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-hakuohjeet-2022
../20211215%20KA131,%20KA171,%20KA130%20Hakuneuvontawebinaari%2015.12.2021%20ja%20kyselytunti%202.2.2022/oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-globaali-liikkuvuus-hakuohjeet


Kiitos!
erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

mailto:erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

