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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 ei näy, kannattaa poistua webinaarista ja liittyä uudestaan.

• Chat-toiminto ei ole käytössä 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-korkeakouluopiskelijoiden-ja-
henkiloston-liikkuvuuden

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oph.fi%2Ffi%2Ftapahtumat%2F2022%2Ferasmus-korkeakoulutukselle-korkeakouluopiskelijoiden-ja-henkiloston-liikkuvuuden&data=05%7C01%7Cannastiina.heiskanen%40oph.fi%7Cdeb2900d772f406cd28808dad4663d31%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C638055832823180808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7co0UE1sbyE5RTGTjH1DAoghP48U6cvQth0e3kMnQNU%3D&reserved=0


Webinaarin aikataulu
Aika Aihe

9:00

Erasmus+ -ohjelman painopisteet
Eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden toteuttamisen periaatteet ja reunaehdot
Eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden apurahat
Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi (KA130)

10:00 Eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131) hakukierros 2023

11:00 Globaalin liikkuvuuden (KA171) hakukierros 2023

12:00 Tilaisuus päättyy



• KA131 hakukierros 2023
Sopimuskausi

Budjetti

Tuen myöntöperusteet

Haettavan tuen arviointi ja käyttö

• Uuden ohjelman liikkuvuustoiminnot
Monimuotoiset intensiivikurssit

KA131-rahoituksella toteutettava liikkuvuus 
kumppanimaihin
m

• Kysymyksiä ja vastauksia

Esityksen sisältö



KA131 eurooppalainen liikkuvuus 
– Hakukierros 2023



Hakukierros 2023 
Erasmus+ korkeakoulutukselle, liikkuvuus
• Erasmus+ -liikkuvuustoimintojen haku vuoden 2023 

hakukierroksella päättyy 23.2.2023 klo 13:00 Suomen aikaa 
(12:00 CET)
• KA131 Eurooppalainen liikkuvuus, Higher education student and 

staff mobility supported by internal policy funds

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-hakuohjeet-2023


KA131 sopimuskausi 2023

• Sopimuskausi 26 kk: 1.6.2023 – 31.7.2025
• Rahoitettujen vaihtojen tulee alkaa ja päättyä sopimuskauden aikana

• Päätös korkeakouluille myönnettävästä tuesta toukokuussa 
2023 (alustavasti)
• Sen jälkeen sopimukset Opetushallituksen ja korkeakoulujen välillä ja 

ennakkomaksut korkeakouluille



KA131 budjetti, call 2023

• 2023 budjetti 19,3 M € - maltillinen kasvu

• 2021 ja 2022 tukea myönnettiin koronasta 
johtuen leikattuna

• 2021 myöntö 11,8 M €

• 2022 myöntö 16,9 M €

Eurooppalaisen liikkuvuuden budjetti, myöntö ja käyttö *

* Osa budjetista siirretty muihin E+ 
toimintoihin.
2020 käyttö: ennakkotieto Mobility
Toolista 15.12.2022.
2019 käyttö loppuraporttien mukaan.
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Tuen myöntöperusteet, call 2023
• KA131-liikkuvuustuen 2023 myönnössä huomioidaan

• Toteutuneet liikkuvuusmäärät aiemmin raportoiduilla sopimuskausilla 

• Toteutunut tuen käyttö vuosina 2021 ja 2022 myönnetyn KA131-tuen 
osalta väliraporttien mukaan

• Hakemus 2023: haetut liikkuvuusmäärät ja järjestettävät 
monimuotoiset intensiivikurssit

• Käytettävissä oleva budjetti

• Huom: OPH ei voi myöntää koskaan haettua liikkujamäärää 
enempää!



Kuinka hakea KA131 tukea 2023 
hakukierroksella?
• Haettavan liikkuvuustuen määrä kannattaa laskea sillä 

perusteella, kuinka paljon liikkuvuutta arvioidaan toteutuvan 
lukuvuonna 2023-24 riippumatta siitä, kuinka paljon 
aiempien vuosien tukea on vielä käyttämättä
• Arvioitu opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuusjaksojen määrä lv. 2023-

24 (sekä pitkä- että lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus, ml. 
BIPeille osallistuvat ja tohtoriopiskelijat)

• Arvio korkeakoulun koordinoimien monimuotoisten intensiivikurssien 
määrästä lv. 2023-24 ja niille osallistuvat liikkuvat oppijaosallistujat

• OPH huomioi tuen myönnössä käyttämättä olevan aiemmin 
myönnetyn tuen



Tuen hakeminen hakulomakkeella –
tarvittavat tiedot

• Hakijana toimiva korkeakoulu ja mahd. konsortion partnerit (OID)

• Yhteyshenkilöt (laillinen edustaja, pääyhteyshenkilö, OLS-
yhteyshenkilö)

• Arvioidut liikkujamäärät (SMS, SMT, STA & STT)

• Arvio fewer opportunities –top-upiin oikeutetuista liikkujista (%)

• Arvio KA131 globaaliin liikkuvuuteen käytettävästä osuudesta (max. 
20%)

• Declaration on Honour (DOH) laillisen edustajan allekirjoituksella



Lukuvuonna 2023-24 kaksi 
sopimuskautta rinnakkain
• Lukuvuonna 2022-23 siirryttiin pääosin käyttämään uuden E+ 

ohjelmakauden aikana myönnettyä tukea

• Sopimuskaudet 26 kk:n mittaisia, mutta kulloinkin myönnetään tukea 
laskennallisesti yhden lukuvuoden liikkuvuuksiin

• 2023 myönnettävä KA131-tuki on käytettävissä 1.6.2023 –
31.7.2025.

• Vuonna 2022 myönnetty KA131-tuki (sopimuskausi 31.7.2024 asti): 
Tukea voi käyttää kaikkeen Erasmus+ liikkuvuuteen, mikäli 
sopimuskauden 2023 tuki ei riitä ja aiemmin myönnettyä tukea on 
vielä jäljellä.

• Myös vuonna 2021 myönnettyä KA131-tukea voi käyttää 31.10.2023 
mennessä toteutuviin liikkuvuuksiin (esim. lyhytkestoiset ja 
henkilöstön liikkuvuudet) – huomioitava erot apurahoissa!



Korkeakoulujen eurooppalaisen 
liikkuvuuden (KA131) toiminnot



Monimuoto-
liikkuvuus! 

Lyhytkestoiset 
liikkuvuudet!Liikkuvuutta kaikkialle maailmaan

• Eurooppalainen liikkuvuus (KA131)
• Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuus kaikilla tutkintotasoilla

• Opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuus

• Monimuotoiset intensiivikurssit (BIP)

• Mahdollisuus käyttää enintään 20 % budjetista lähtevään
kumppanimaihin suuntautuvaan liikkuvuuteen (kaikki kumppanimaa-
alueet 1–14)

→ Rahoitus EU:n sisäpolitiikan varoista



Monimuotoinen intensiivikurssi (BIP)

Vähimmäisvaatimukset

• 3 korkeakoulua

• 3 eri ohjelmamaasta
• korkeakoulujen välinen sopimus (IIA) vähintään 

lähettävän ja vastaanottavan korkeakoulun välillä

• kaikkien kumppanien monenvälinen sopimus on 
vapaaehtoinen

• 15 liikkuvaa oppijaosallistujaa 
(opiskelijoita/henkilökuntaa)

• 5–30 pv fyysinen liikkuvuus yhdistettynä 
yhteistoiminnalliseen virtuaaliseen jaksoon

• minimilaajuus 3 op./ECTS cr. sisältäen sekä 
fyysisen että virtuaalisen osion

• Uusi aiempaa joustavampi liikkuvuuden 
muoto

• Yhdistää lyhytkestoisen fyysisen 
liikkuvuuden ja virtuaalisen oppimisen 
(esim. COIL)

• Mahdollistaa osallistumisen erilaisista 
taustoista tuleville (→ osallisuus)

• Tulee tuottaa lisäarvoa olemassa olevien 
korkeakoulujen kurssien suorittamiseen 
verrattuna

• Voivat olla avoinna myös partnerirenkaan 
ulkopuolisille osallistujille

• Oppijaosallistujat voivat olla 
opiskelijoita ja/tai henkilökuntaa

• Opettajat korkeakoulujen omaa
henkilökuntaa tai yrityksistä/työelämästä
kutsuttavia asiantuntijoita (myös ulkomailta)



Korkeakoulujen roolit

• Vastaanottavalla
korkeakoululla
voi olla samassa
maassa
sijaitsevia
oheisisäntä-
organisaatioita

• Lähettää
oppijaosallistujia
ja/tai opettajia
BIPille

• Järjestää BIPin
fyysisen jakson
omissa tiloissaan, 
tai muualla
sijaintimaassaan

• Omat paikallis-
osallistujat

• Koordinoi
hanketta

• Hakee
rahoituksen

• Hallinnoi
BIP OS -
rahoituksen

• Raportoi
kansalliselle
toimistolle

1 koordinoiva
korkeakoulu

1 vastaan-
ottava 
korkeakoulu

oheisisäntä-
organisaatio(t)

väh. 2 
lähettävää

korkea-
koulua

Partneriverkostosta ja 
työnjaosta riippuen 
korkeakoululla voi olla 
erilaisia rooleja:
• Koordinoiva ja 

vastaanottava
• Koordinoiva ja 

lähettävä
• Vain lähettävä
• Vain vastaanottava
• Vain koordinoiva (esim. 

silloin, jos BIPin
järjestää toinen 
samassa maassa 
sijaitseva korkeakoulu 
liikkuvuuskonsortion 
puitteissa)

Kumppanimaiden 
korkeakoulut:
• eivät voi järjestää 

BIPejä
• voivat osallistua 

BIPiin omalla 
rahoituksellaan

• Voivat lähettää 
osallistujia 
globaalin 
liikkuvuuden 
(KA171) tai omalla 
rahoituksella 
(kumppanimaiden 
osallistujia ei huomioida 
vähimmäisosallistuja-
määrässä)
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Koordinoiva korkeakoulu
hakee avustusta maansa 

kansallisesta toimistosta ja sille 
myönnetään avustusta (OS) BIPin
kehittämiseen ja järjestämiseen 

• Avustus lasketaan arvioidun 
liikkuvien oppijaosallistujien
määrän perusteella (400 €/hlö)

• Minimiosallistujamäärä 15 hlöä,
rahoituksessa huomioidaan 
enintään 20 hlöä

→ Rahoitus 6000 – 8000 €/kurssi

Käyttö: kurssin koordinointi, suunnittelu, 
kehittäminen ja järjestäminen; esim. 
henkilöstökulut, välineiden ja tilojen 
vuokra, viestintä, aktiviteetit… Ei voi 

käyttää liikkuvien osallistujien matka- tai 
majoituskuluihin

Monimuotoisten intensiivikurssien rahoitus
Lähettävä korkeakoulu

maksaa apurahat liikkuville osallistujille 
omasta liikkuvuustukibudjetistaan

• Opiskelijat: lyhytkestoisen 
liikkuvuuden apurahat (SMS)

• Myös 0-apurahalla osallistuminen on 
mahdollista (ja huomioidaan BIPin
osallistujamäärässä)

• Henkilökunta: henkilökunta-vaihdon 
mukaiset apurahat (STT)

• Kurssin liikkuvat opettajat: 
opettajavaihdon mukaiset apurahat 
(STA)

+ mahdollinen vihreän matkustamisen tuki
+ mahdollinen fewer opportunities top-up

+ OS-tuki lähettävälle korkeakoululle

Vastaanottava korkeakoulu
maksaa apurahat ulkomaisista 

yrityksistä kutsuttaville opettajille 
omasta liikkuvuustukibudjetistaan

• Opettajavaihdon mukaiset apurahat 
(STA)

+ mahdollinen vihreän matkustamisen tuki

+ OS-tuki vastaanottavalle korkeakoululle



Monimuotoisten intensiivikurssien rahoitus
• Erasmus+:ssa ei ole tukea kotimaan sisäiseen matkustukseen, joten 

vastaanottavan korkeakoulun osallistujien matkakulut tulee kattaa muista 
varoista, mikäli kurssi järjestetään muualla kuin korkeakoulun 
sijaintipaikkakunnalla.

• BIPin järjestämiseen myönnetty avustus on siirrettävissä muihin 
liikkuvuustoimintoihin

• Muista budjettikategorioista ei voi siirtää lisää tukea BIPeihin
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Hakeminen
→ KA131-hakemukselle lisätään haettavat BIPit ja niille osallistuvien 

oppijaosallistujien määrä kursseittain



KA131-rahoituksella toteutettava 
liikkuvuus kumppanimaihin
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• Kaikki, joilla uuden ohjelmakauden ECHE, voivat hyödyntää

• KA131-rahoitus kumppanimaihin suuntautuvaan lähtevään liikkuvuuteen 
on mahdollista koko ohjelmakauden 2021–2027 ajan

• Korkeakoulut voivat siirtää enintään 20 % myönnetystä eurooppalaisen 
liikkuvuuden rahoituksesta kumppanimaihin suuntautuvaan liikkuvuuteen.

• Rahoitusta voi käyttää lähtevään opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen mihin 
tahansa kumppanimaahan (alueet 1 - 14).

• KA131-rahoituksella toteutettava liikkuvuus täydentää varsinaista globaalin 
liikkuvuuden (KA171) rahoitusta, ei korvaa sitä
• KA131-rahoituksella korkeakoulut voivat rahoittaa lähtevää bachelor- ja master-tason 

opiskelijoiden liikkuvuutta ODA-maihin

Vain 
lähtevä 

liikkuvuus!



KA131-rahoituksella toteutettava liikkuvuus 
kumppanimaihin

• Liikkuvuutta tulisi toteuttaa useiden partnerien kanssa ja tavoitteena tulisi olla 
mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus.

• Kaikkien Erasmus+ -kumppanimaiden korkeakoulujen kanssa käytössä uusi 
IIA-sopimuspohja (Word)
• Sopimus on kaksisuuntainen, vaikka Erasmus+ KA131-rahoitus on vain 

lähteville
• Tulevaisuudessa myös tarkoituksena digitaalinen sopimus

• Hakemusvaiheessa korkeakoulu arvioi kumppanimaihin suuntautuvaan 
liikkuvuuteen käytettävän rahoituksen prosenttiosuuden.
• Arvio ei kuitenkaan rajoita toteutusta, aina voi toteuttaa maksimin 20%



Kysymyksiä ja 
vastauksia



Samalla tiedoksi Save the Date koskien 
KA131 väliraportteja

• Pidämme webinaarin eurooppalaisen 
liikkuvuuden (KA131) väliraportoinnista

• Pe 20.1.2023 klo 10.00 - 11.00

• Merkitse päivä kalenteriin! Lisätietoja lähetetään 
myöhemmin sähköpostilistan kautta



Kiitos!
erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

Hakuneuvontawebinaari jatkuu klo 11:00

mailto:erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

