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Erasmus+ ohjelman painopisteet:

• Osallisuus ja moninaisuus
• Digitaalisuus
• Ympäristövastuullisuus
• Aktiivinen kansalaisuus 



Osallisuus



Erasmus+ ohjelmakausi 2021-2027 ja 
osallisuustavoitteet
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• Lisätä kaikkien toimijoiden sitoutumista osallistamiseen ja monimuotoisuuden 
sisällyttämiseen Erasmus+ -ohjelman eri toimintoihin ja hankkeisiin positiivisen 
lähestymisen kautta

• Vähentää esteitä vähemmän mahdollisuuksia omaavilta ohjelmaan 
osallistumisessa ja varmistaa heille erilaisin tukitoimin sopivat olosuhteet 
oppimiseen, työskentelyyn ja vapaaehtoistyöhön

• Varmistaa, että osallisuuden ja monimuotoisuuden painotus on huomioitu 
ohjelmahallinnon kaikissa vaiheissa: Hanketta ennen (mainostus, edistäminen, 
arviointi), aikana (osallistujavalinta, valmennus, toimeenpano...) ja jälkeen 
(arviointi, levitys ja tulosten hyödyntäminen, seuranta…)



Osallisuustuki rahoitushaun osana

• Osallisuustuki jakautuu sekä 
A) osallisuustukeen organisaatiolle (100€/hlö ) että 
B) todellisiin kuluihin perustuvaan avustukseen

• Todellisiin kuluihin perustuvaa osallisuustukea haetaan silloin, 
kun on perusteltu tarve ylimääräisiin kuluihin tiettyjen 
henkilöiden osalta.

• Osallisuustukea voi hakea sekä rahoitushaussa että hankkeen 
aikana



• 100 euroa osallistujaa kohden sellaisiin 
kustannuksiin, jotka liittyvät liikkuvuustoimintojen 
järjestämiseen osallistujille, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia.

• Perustuu henkilömäärään, ei todistettaviin kuluihin 
(ns. könttäsumma)

• Ilmoita  hakulomakkeen ’fewer opportunities’ –
kohdassa  henkilöiden määrä todellisen tavoitteen 
mukaisesti
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Osallisuustuki organisaatiolle



• Vammaisuus, invaliditeetti 
• Terveydelliset esteet (esim. krooniset sairaudet)

• Koulutukseen ja harjoitteluun liittyvät esteet ( esim. 
koulupudokkaat, syrjäytymisvaarassa olevat ja muut, 
joilla koulutuksen rakenteisiin liittyviä esteitä )

• Kulttuurilliset erot ( esim. viittomakieli äidinkielenä tai 
vastikään maahan muuttanut)
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Mahdolliset esteet ja tekijät, jotka saattavat 
altistaa vähemmille mahdollisuuksille 1/ 2:
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Mahdolliset esteet ja tekijät, jotka saattavat 
altistaa vähemmille mahdollisuuksille 2/ 2:
• Sosiaaliset esteet ( esim. perheelliset opiskelijat tai 

päihteiden käyttäjät)

• Taloudelliset esteet (esim. vähäiset tulot, työttömyys, 
kodittomuus)

• Syrjintään liittyvät esteet ( esim. ikä, sukupuoli, uskonto)

• Maantieteelliset esteet (esim. vähäinen julkinen liikenne 
tai vaikeat kulkuyhteydet )



• Avustuksella korvataan 100 % tosiasiallisesti aiheutuneista 
kuluista. 

• Muita vähemmän mahdollisuuksia omaaviin osallistujiin ja heidän 
avustajiinsa suoraan liittyvät lisäkustannukset.

• Todellisiin kuluihin perustuva avustus vaatii hakulomakkeessa 
summa-arvion ja perustelun

• Tosiasiallisesti aiheutuneista kuluista tulee säilyttää kuitit 
loppuraportointia varten.
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Osallisuustuki osallistujalle



Ympäristövastuullisuus
/ vihreys







Vihreä matkustaminen: 
• Matkustustapa, jossa matkaan tai osaan matkasta käytetään 

vähäpäästöisiä kulkuneuvoja, (kuten linja-auto, juna, yhteiskyyti autolla) 
tavoitteena minimoida jaksoon liittyviä päästöjä mm. lentoja vähentämällä.

• Osallistuja on oikeutettu vihreän matkustamisen tukeen, kun isompi osa 
matkustetusta matkasta tai vähintään toinen suunta meno-paluumatkasta 
on matkustettu vähäpäästöisesti.

• Lue lisää vihreästä matkustuksesta:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoitujen-liikkuvuushankkeen-raportointi-
ka121-vet
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Vihreän matkustuksen tuki



Poikkeukselliset kulut–matkatuki
• Voidaan myöntää todellisista kuluista 80 % jaksolle lähtevälle ja 

hänen mahdolliselle tukihenkilölleen.
• Perusteluna matkustukseen liittyvät poikkeukselliset kulut 

maantieteellisen syrjäisyyden tai etäisyyden takia.

• Todellisiin kuluihin perustuva avustus vaatii hakulomakkeessa 
perustelun ja arvion henkilömäärästä ja summasta

• Tarkista, että hakemasi poikkeuksellisten kulujen matkatuki ylittää 
normaalin matkatuen per hlö (matkatuki on JOKO normaali matkatuki 
TAI poikkeuksellisten kulujen matkatuki)

14



Lisää
liikkuvuustoiminnoista



E+ -ohjelmakausi 2021-2027 mahdollistaa mm.
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Valmistelevat vierailutValmistelevat vierailut

Opiskelijoiden osallistumisen ammattitaitokilpailuihinOpiskelijoiden osallistumisen ammattitaitokilpailuihin

Opettajien kurssit ja tuen kurssimaksuihinOpettajien kurssit ja tuen kurssimaksuihin

Opetusharjoittelijoiden vastaanottamisenOpetusharjoittelijoiden vastaanottamisen

MonimuotoliikkuvuudenMonimuotoliikkuvuuden

Globaalin liikkuvuuden Globaalin liikkuvuuden 



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 ja 
• muita vähemmän mahdollisuuksia omaava opiskelija



Voiko liikkuvuutta hyödyntää myös muihin 
ammattitaitokilpailuihin kuin Skills -
kilpailuihin? 
• Kyllä, kun kilpailu on kansainvälinen alakohtainen tapahtuma, jossa 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden taitojen kilpailullinen esittely on 
keskeistä ammatillisen koulutuksen kokemusten, osaamisen ja 
teknologisten innovaatioiden edistämisessä, tunnustamisessa ja vaihdossa.

• Ja kun 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
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Opettajien kurssit
• 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

• 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.

21/01/2022Opetushallitus 19



Opettajaharjoittelijan isännöinti
• Hakijaorganisaatiot voivat isännöidä opettajaopiskelijoita, jotka 

haluavat suorittaa harjoittelujakson ulkomailla. 
• Isännöivä organisaatio saa tukea toiminnon järjestämiseen, mutta 

lähettävä taho (korkeakoulu) myöntää matka- ja yksilötuen 
osallistujalle (ja voi  hakea Erasmus+ -rahoitusta tähän 
tarkoitukseen).

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

21/01/2022Opetushallitus 20



Monimuotoliikkuvuus

• Sisältää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalisen osuuden

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

Hakulomakkeessa toiminto: Participants in 
International Activities
• Henkilöstöä voi lähettää job-shadowing 

jaksolle ja opetusjaksolle
kumppanimaihin.

• Opiskelijoita voi lähettää kumppanimaihin
kaikissa liikkuvuustoiminnoissa.

• Uutta: Viisumikuluihin voi hakea tukea
poikkeuksellisissa kuluissa

Huomioi, että rahoituksesta voidaan käyttää
maksimissaan 20% liikkuvuuksiin
kumppanimaissa (Partner Countries 
Regions 1-14)
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Kiitos!

Ammatillisen koulutuksen 
kansainvälistymispalvelut

Ohjelma-asiantuntija Petra Helenius


