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Liikkuvuustoiminnot opiskelijoille ja 
vastavalmistuneille

Liikkuvuustoiminnot henkilöstölle



Opiskelijaliikkuvuus (Learner Mobility)
• Avustusta voi hakea seuraaviin toimintoihin:

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

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

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

• Avustusta voi hakea tukihenkilöille (henkilökohtainen avustaja, opettaja), jonka tarve 
on osallistujalähtöinen ja perusteltavissa

• Jos ennen liikkuvuuksia tehdään virtuaalista yhteistyötä, esimerkiksi 
valmentautumista tulevaa jaksoa varten, ruksi hakulomakkeella blended

2



Kuka voi osallistua liikkuvuusjaksolle?

Opiskelijat

• Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat ja 
oppisopimusopiskelijat (ml. erityistarpeiset, 
heikommassa asemassa olevat)

• Vastavalmistuneet, joiden valmistumisesta on 
kulunut alle vuosi (jaksoille tulee lähteä12 kk:n 
kuluessa valmistautumisesta)
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Rahoitettavat toiminnot opiskelijoiden ja 
vastavalmistuneiden liikkuvuudessa
Korvausmäärät: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeiden-hallinnointi-ka121-vet

Student mobility Opiskelijoiden ja 
vastavalmistuneiden 
liikkuvuus

min.-max. 
(pv)

Avustus € / 
pv

Activity Toiminto

Participation in Skills
competitions

Osallistuminen ammattitaitokilpailuun 1-10 pv €/pv

Learning mobility of VET 
learners

Ammattiin opiskelevien oppimiseen 
liittyvä liikkuvuus

10-89 pv €/pv

Long-term learning 
mobility of VET learners 
(ErasmusPro) 

Ammattiin opiskelevien oppimiseen 
liittyvä pitkäkestoinen 
opiskelijaliikkuvuus (ErasmusPro) 

90-365 pv €/pv

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeiden-hallinnointi-ka121-vet


Muita  mahdollisuuksia
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Monimuotoliikkuvuus

Globaali liikkuvuus 

Skills- ammattitaitokilpailut

Ryhmäliikkuvuudet



Henkilöstöliikkuvuus (Staff mobility)

• Avustusta voi hakea seuraaviin toimintoihin:

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

2. Opetusjakso (teaching and training assignments 2-365 pv)   



Kuka voi osallistua liikkuvuusjaksolle?

Henkilöstö

• Opettajat, kouluttajat ja kaikki muut ammatillisen koulutuksen 
asiantuntijat; mukaan lukien henkilöstö, joka työskentelee ammatillisen 
koulutuksen järjestäjän palveluksessa sekä

• Johtajat, hallintohenkilöstö, kansainvälisestä liikkuvuudesta vastaavat 
henkilöt
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Rahoitettavat liikkuvuustoiminnot 
henkilöstöliikkuvuudessa
Korvausmäärät: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeiden-hallinnointi-ka121-vet

Staff mobility Henkilöstön liikkuvuus min.-max. (pv) Avustus € / pv

Activity Toiminto

Job shadowing Job-shadowing jaksot 2-60 pv €/pv

Teaching or training
assignments

Opetus- ja koulutusjaksot 2-365 pv €/pv

Courses and training Kusrssit ja koulutukset 2-30 pv €/pv

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeiden-hallinnointi-ka121-vet


Koulutuksen järjestäjän kanssa 
työelämäyhteistyötä tekevien 
organisaatioiden henkilöstö

1. Työpaikkaohjaajana toimiva henkilö (koti/ulkomaisten 
opiskelijoiden ohjaaja yrityksissä)

2. Henkilö, joka suunnittelee ammatillisen koulutuksen 
järjestämistä tai asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu 
ammatillisen koulutuksen kehittäminen 



Mitä muita
liikkuvuustoimintoja
voit toteuttaa?



Muut liikkuvuustoiminnot
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Valmistelevat vierailut

Opetusharjoittelijoiden 
vastaanottaminen

Kutsutut asiantuntijat



Valmistelevat vierailut

• Valmisteleva vierailun tuki on 575 e/osallistuja (ns. könttäsumma)

• Enintään 3 osallistujaa vierailua kohden

• Valmistelevia vierailuja voi toteuttaa kaikkien muiden aktiviteettien  
paitsi kurssien valmisteluun

• Osallistujana voi olla henkilöstö ja poikkeustapauksissa opiskelijat: 
• pitkäkestoiseen liikkuvuuteen ErasmusPro osallistuva opiskelija

•muita vähemmän mahdollisuuksia omaava opiskelija



Opettajaharjoittelijan vastaanottaminen

• Suomalaiset hakijaorganisaatiot voivat vastaanottaa 
opettajaopiskelijoita, jotka haluavat suorittaa harjoittelujakson 
Suomessa. 

• Vastaanottava organisaatio saa tukea toiminnon järjestämiseen, 
mutta lähettävä taho (korkeakoulu) myöntää matka- ja yksilötuen 
osallistujalle Erasmus+ -ohjelmasta.

Voit julkaista harjoittelupaikkatarjouksen verkossa:
https://erasmusintern.org/

21/02/2022Opetushallitus 13
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Kutsutut asiantuntijat

• Akkreditoidut toimijat voivat kutsua ulkomailta kouluttajia, 
opettajia sekä muita ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita, 
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).



Opettajien kurssit (courses and training 2-30 pv)

• Kurssin tietoja ei tarvita vielä hakuvaiheessa eikä niitä merkitä 
hakulomakkeeseen

• Mahdollisia ammatillisen koulutuksen sektorille sopivia kursseja voi löytyä näiltä 
alustoilta:
• https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
• https://www.erasmustrainingcourses.com/course-catalogue.html

• Tukea ohjelmasta max 10pv, 80€/pv, yksilö- ja matkatuki 2-30 pv, 100€ 
organisointituki

• Laatustandardien tarkoituksena on ohjata hakijoita kurssien järjestäjien 
valinnassa:

Quality standards for courses under Key Action 1: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-
under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

• Oppilaitos vastaa kurssin valinnasta.

21/02/2022Opetushallitus 15

https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.erasmustrainingcourses.com/course-catalogue.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en


Monimuotoliikkuvuus

• Sisältää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalisen osuuden

• Monimuotoliikkuvuuden (Blended Mobility) tuki määräytyy 
aina fyysisen jakson mukaan. Virtuaaliselle jaksolle ei ole 
erillistä tukea.

• Linkki ohjeistukseen: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/erasmus-ka1_virtuaalinen-
liikkuvuus_ohje_2112020.pdf
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Akkreditoitujen 
Globaaliliikkuvuus

Toiminto: Participants in International 
Activities

• Henkilöstöä voi lähettää mm. job-
shadowing jaksolle kumppanimaihin

• Opiskelijoita voi lähettää kumppanimaihin
kaikissa liikkuvuustoiminnoissa.

• Budjetista voidaan käyttää maksimissaan
20% globaaliin liikkuvuuteen

Linkki rahoitus- ja sopimussääntöihin:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-
liikkuvuushankkeiden-hallinnointi-ka121-vet
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Ammattitaitokilpailut
• Opiskelijoiden Participation in skills competitions 1-10 pv

• Ammattitaitokilpailu on kansainvälinen alakohtainen tapahtuma, jossa 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden taitojen kilpailullinen esittely on 
keskeistä ammatillisen koulutuksen kokemusten, osaamisen ja teknologisten 
innovaatioiden edistämisessä, tunnustamisessa ja vaihdossa.

• Tapahtumat toteutetaan yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien, 
kauppakamareiden ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien läheisessä 
yhteistyössä, jossa tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen 
houkuttelevuutta ja huippuosaamista.

• HUOM. Henkilöstön edustaja voi saada avustusta tukihenkilönä (1 kpl/kilpailija)
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Mistä hankkeen rahoitus 
koostuu?



Kululuokat 

Organisointituki (Organisational support) €/hlö

Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan €/hlö

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

Kurssimaksut (Course fees) €/kurssipäivä

Kielivalmennustuki (Linguistic support) €/hlö

Valmistelevat vierailut (Preparatory visits) €/hlö

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



Mistä hankkeen rahoitus koostuu?
Yksikkökorvauksiin perustuvat kululuokat
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Organisointituki (Organisational support) €/hlö

Linkki rahoitussääntöihin + korvausmääriin: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeiden-hallinnointi-ka121-vet

Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan €/hlö

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

Ks. Ohjelmaopas 
What are the funding
rules PDF s. 95 +

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeiden-hallinnointi-ka121-vet
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022


Organisointituki
• Liikkuvuuden toimeenpanoon liittyvät kulut, joita ei korvata 

muista kategorioista
Organisointituki Tuki €/hlö

Kurssit ja koulutukset, kutsutut ulkomaiset asiantuntijat, ulkomaisen 
opetushenkilöstön isännöinti, ammattitaitokisoihin osallistuvat

100€ / hlö

Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus, henkilöstön job-shadowing ja 
opetus- ja koulutusjaksot

350€ / hlö (Sadan 
osallistujan jälkeen 
samassa liikkuvuus-
toiminnossa 200€)

Opiskelijoiden pitkäkestoinen liikkuvuus (Erasmus Pro), liikkuvuus 
kumppanimaihin

500€ / hlö



Matkatuki
• Selvitä komission välimatkalaskimella (Distance

Calculator- linkki) matkan etäisyys

• Etäisyys lasketaan lähettävän organisaation 
sijainnista vastaanottavan organisaation sijaintiin

• Hakulomake laskee matkatuen määrän matkan 
pituuden mukaan (ks. summat taulukosta) 

• Tukisumma kattaa tuen edestakaiseen matkaan 
kohteeseen

• Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää 
yksilötukea matkapäiviltä ennen jaksoa ja sen 
jälkeen (yht. 2 pv)

• Ympäristöystävälliseen matkustukseen saat 
suuremman matkatuen

• Laita rasti ruutuun kohdassa Green Travel (= maata 
pitkin matkustaminen)

• Voit hakea yksilötukea useammalta päivältä (max. 
yhteensä 6 matkapäivää)
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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


Yksilötuki (Individual support)

• Tuki ulkomaanjakson keston ja kohdemaan mukaan

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

• 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 + 2 matkapäivää

• Muita vähemmän mahdollisuuksia omaaville osallistujille voidaan perustelluista syistä 
järjestää vähintään 2 päivää + 2 matkapäivää kestäviä liikkuvuusjaksoja

• Henkilöstö: Jakson minimikesto on 2 pv ohjelmaa kohdemaassa (+ matkapäivät)
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Laskentaesimerkki
• Ossi Opiskelija lähtee Rovaniemeltä liikkuvuusjaksolle 

Lissaboniin, jakson pituus 38 päivää + 2 matkapäivää

• Liisa Liikkuja lähtee Helsingistä liikkuvuusjaksolle Nairobiin, 
jakson pituus 150 päivää + 2 matkapäivää

Yksilötuki Matkatuki

Ossi:    14(pv) x 52€ = 728€
26(pv) x 36€ = 936€
40 pv yhteensä = 1664€

Matkan pituus = 3782,95 km
Matkatuki = 530€

Liisa:    14(pv) x 52€ = 728€
138(pv) x 36€ = 4968€
152 pv yhteensä = 5696

Matkan pituus = 6909,94 km
Matkatuki = 820€



Mistä hankkeen rahoitus koostuu?
Yksikkökorvauksiin perustuvat kululuokat
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Kielivalmennustuki (Linguistic support) €/hlö

Kurssimaksut (Course fees) 80 €/kurssipäivä

Valmistelevat vierailut (Preparatory visits) 575 €/hlö

Ks. Ohjelmaopas 
What are the funding
rules PDF s. 95 +

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


Kielivalmennustuki 150 € (Linguistic support)

• Kielivalmennustuki:

o yli 30 päivää kestävään henkilöstön liikkuvuuteen sekä

o opiskelijoiden lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöliikkuvuuteen

• Tukea haetaan vain, jos kohdemaan kieltä ei löydy OLS-verkkovalmennusportaalista

• Pitkäkestoiselle ErasmusPro-jaksolle osallistuva opiskelija on aina oikeutettu 
ylimääräiseen kielivalmennustukeen

• Ks. tarkemmin: www.oph.fi/fi/ohjelmat/online-linguistic-support-ols-kielivalmennus-
verkossa#anchor-ols-palvelussa-opiskeltavat-kielet

• Kielivalmennustuki on tarkoitettu kustannuksiin, jotka aiheutuvat 
kieltenopetusmateriaalin ja koulutuksen järjestämisestä osallistujille
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Kurssimaksut ja valmistelevat vierailut 
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• 80 € osallistujaa kohden päivässä

• henkilöstön jäsen voi saada enintään 800 € kurssimaksuihin hankkeen aikana

Kurssimaksut (Course fees)

• 575 € / osallistuja (tuki ns. könttäsumma)

• Enintään 3 osallistujaa / vierailu (kestoa ei määritelty)

• Valmistelevia vierailuja voi toteuttaa kaikkien muiden aktiviteettien paitsi 
kurssien valmisteluun

• Osallistujana voi olla henkilöstö ja poikkeustapauksissa opiskelijat: 

oPitkäkestoiseen ErasmusPro -liikkuvuuteen osallistuva opiskelija

oMuita vähemmän mahdollisuuksia omaava opiskelija

Valmistelevat vierailut (Preparatory visits)



Todellisiin kustannuksiin perustuvat 
kululuokat

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
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Osallisuustuki
• Osallisuustuki jakautuu sekä yksikkötukeen että todellisiin kuluihin

perustuvaan tukeen: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-
liikkuvuushankkeen-raportointi-ka121-vet

• Osallisuustuki organisaatiolle (Inclusion support for organisations)

• Lisätuki liikkuvuustoimintojen järjestämiseen

• Yksikköavustus on 100 € / osallistuja, jolla on muita vähemmän
mahdollisuuksia

• Osallisuustuki osallistujalle (Inclusion support for participants):

• Todellisiin kuluihin perustuva tuki

• Tuki osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia sekä
heidän tukihenkilöilleen, tuki korvaa 100 % todellisista tukikelpoisista
kuluista

31

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeen-raportointi-ka121-vet


Poikkeuksellisten kulujen hakeminen 
(Exceptional Costs) 1/2

• Exceptional costs for visa and other entry requirements

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

• Korvaus on 100 % tukikelpoisista kuluista

• Perustele tarvittava summa sekä mihin ja miksi tukea haetaan

• Poikkeuksellisista kuluista on oltava tositteet ja ne toimitetaan kansalliseen toimistoon 
loppuraportin yhteydessä 
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Poikkeukselliset kulut – korotettu matkatuki 
(Exceptional Costs for Expensive Travel) 2/2

• Exceptional costs for expensive travel
• Matkustukseen liittyviin kalliimpiin matkustuskustannuksiin maantieteellisen syrjäisyyden tai 

etäisyyden takia tai muiden esteiden vuoksi

o Kun tavallisten rahoitussääntöjen mukaiset korvaukset eivät kata vähintään 70 % avustuskelpoisista 
kustannuksista

o Korvaus on 80 % todellisista tukikelpoisista kuluista (rahoituksen myöntäminen kalliista matkoista aiheutuviin 
poikkeuksellisiin kuluihin korvaa erillisen matkatuen)

• Perustele tarvittava summa; mihin ja miksi tukea haetaan

• Voidaan myöntää jaksolle lähtevälle ja hänen mahdolliselle tukihenkilölleen

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