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1 Hakulomakkeen esittely



Muutama huomio hakulomakkeesta
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Pidä lomake auki vain yhdellä välilehdellä ja yhdellä selaimella kerrallaan 

Järjestelmä tallentaa lomaketta automaattisesti muutaman sekunnin 
välein

Täytä kentät rauhallisesti, jotta järjestelmä ehtii tallentaa syötetyt tiedot 
ja hakea budjettiin oikeat summat.

Pyydä partnereilta OID-koodit ja yhteyshenkilöiden tiedot (Associated
persons: Legal representative ja Contact persons) lomaketta varten. 

Mikäli hakulomakkeella on teknisiä ongelmia, ole yhteydessä meihin!



• Lomakkeen käyttämistä varten tarvitset EU login -tunnuksen

• Lisätietoja ja ohjeita:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-
erasmus-ohjelman-osallistujaksi

• Uusi hakemus kohdan OPPORTUNITIES → Erasmus+ alta, jo 
aloitettu hakemus APPLICATIONS →My Applications

• Ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen:

• https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Opportunit
ies

• https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?page
Id=662470754
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Hakulomake:

https://webgate.ec.
europa.eu/erasmus-
esc/home/

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Opportunities
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=662470754
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/


Valitse oikea KA2-hakulomake
Partnerships for cooperation and exchanges of practices

• Aikuiskoulutus (Adult Education) KA220-ADU

• Ammatillinen koulutus (Vocation Education and Training) KA220-VET

• Korkeakoulutus (Higher Education) KA220-HED

• Nuoriso (Youth) KA220-YOU

• Yleissivistävä koulutus (School Education) KA220-SCH



Oma aloitettu hakemus
• Applications > My Applications
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Kuvat & ohjeet: 
https://webgate.ec.eu
ropa.eu/fpfis/wikis/dis
play/NAITDOC/My+Ap
plications

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/My+Applications


Hakemuksen perustiedot & pdf
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• Lomakkeen voi ladata pdf -muodossa (oikea yläkulma)

• Pdf-dokumentista hahmottaa hyvin hakemuksen kokonaisuudessaan (jos haluaa nähdä 
kaikki kysymykset, pitää täydentää hakemuksen kysymyksiä)

• Valmis hakemus kannattaa tallentaa itselle pdf-muodossa ja jakaa partnereille. 



Navigointi lomakkeella

• Yleisohjeet

• Osiokohtaiset ohjeet

• Kaikki pakolliset 
kentät täytetty

• Puuttuvia tietoja

• Poista/tutki/muokkaa

• Varoitus / huomio
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Lomakkeen jakaminen: Sharing
• Luku-, muokkaus- tai lähetysoikeudet voi antaa kaikille mukana oleville (harkitse 

kenelle lisäät oikeudet ja minkälaiset)

• Luku-, muokkaus- tai lähetysoikeuden saajalla pitää olla EU-login tunnus 
liitettynä sähköpostiosoitteeseen, joka lisätään hakemukseen

• Yhtä aikaa ei voi olla kahta muokkaajaa, n. 10 min viive kahden eri käyttäjän 
välillä
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Active →muista 
klikata!

Muista tallentaa!



Hakemuksen liitteet (Annexes)

1. Declaration on honour (hakevan tahon allekirjoittama)

2. Mandaattikirjeet (sekä hankepartnerin että hakevan tahon allekirjoittama)

3. Muut liitteet (max 9)

→ Lataa Declaration on Honour sekä mandaattikirjeet vasta perustietojen 
syöttämisen jälkeen, jolloin tiedot päivittyvät suoraan lomakkeisiin!

Tekniset rajoitukset:

• Yksittäisen tiedoston enimmäiskoko 15 MB ja kaikkien tiedostojen yhteiskoko 
max 100 MB. 

• Enintään 100 liitettä (1 Declaration on Honour, max 90 mandaattia, max 9 muuta 
liitettä)

→ Hakulomakkeelle ladatun liitteen voi myös poistaa.
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Declaration on Honour (Annexes)

1) Lataa koneelle

2) Hanki laillisen edustajan allekirjoitus

3) Lataa allekirjoitettu Declaration on Honour hakulomakkeelle
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1.

3.



Mandaattikirjeet (Annexes)

1) Tallenna koneelle (zip-tiedosto)

2) Allekirjoitus sekä partneriorganisaation että hakevan tahon laillisilta edustajilta

3) Lataa allekirjoitetut mandaatit hakulomakkeelle
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1.

3.



Checklist
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Hakemuksen jättäminen (Submit)

• HUOM! Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen hakuajan loppumista

• Mikäli haluat täydentää hakemusta, voit lähettää sen useamman kerran ennen 
hakuajan päättymistä. Viimeisin lähetetty hakemus otetaan käsittelyyn. 

• Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida arvioinnissa.
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16
Kuva: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Submitting+an+Application+Form

Tarkista, että kaikki 
hakulomakkeen kohdat 
on täytetty

SUBMIT: lähetä hakemus

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Submitting+an+Application+Form


Hakemus lähetetty

• Lähetysvahvistus: OK

• Vahvistusviesti sähköpostiin

• Hakemuksen tila vaihtuu DRAFTista SUBMITTED-tilaan
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Kuvat: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Submitting+an+Application+Form

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Submitting+an+Application+Form


Hakemuksen avaaminen ja jättäminen uudelleen

• My Applications → oikeassa reunassa SUBMITTED-painikkeen vieressä Actions-
painike → Reopen

• Muokkaa hakemusta

• Muista jättää hakemus uudelleen!

• Submission history -kohdassa näkyvät kaikki onnistuneet
sekä epäonnistuneet hakemuksen lähettämiset
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2 Yleistä budjetin laadinnasta



Budjetoinnin periaatteita

• Budjetti on arvio hankkeen kustannuksista.

• Budjetin laadinta:

a) ketä hankkeessa on mukana
b) mitä hankkeessa tehdään

(partnerit / työpaketit / tulokset / tuotteet)

• Hakemuksessa perustellaan mihin ja miksi rahaa tarvitaan – pohjana
hankesuunnitelma

• Varaa aikaa valmisteluun ennen hakulomakkeen täyttämistä:

• Kerää partnereiden tiedot 
• Suunnittele ja kirjaa ylös laskentaperusteet (esim. kokousten ja osallistujien 

määrät, miten tehtävät/työ, kustannukset jakautuvat partnereiden kesken jne.)
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Erasmus+ budjetointisäännöt kumppanuushankkeille

Erasmus+ Programme Guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Alla mainitut linkit vievät suoraan sähköisen oppaan oikeaan kohtaan:

• Kumppanuushankkeet: kululuokat, rahoitussäännöt ja summat
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-
2/partnerships-cooperation/cooperation-partnerships_en (s. 183 alkaen)

• EU-rahoituksen periaatteet, kelpoisuussäännöt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c_en
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/cooperation-partnerships_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c_en


Budjetin reunaehdot pähkinänkuoressa

• Budjetoidaan hankkeen sopimuskaudella syntyviä kuluja

• Tuki 100 000 € - 400 000 €

• Tuet perustuvat laskennallisiin yksikkökorvauksiin (tai todellisiin kustannuksiin: 
vain poikkeukselliset kulut ja osallisuustuki)
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Distance calculator - Välimatkalaskuri
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

• Etäisyyksien laskennassa 
käytetään Distance calculator
–välimatkalaskuria komission 
verkkopalvelussa 

• Lähtöpaikka: oma organisaatio 

• Kohde: partneriorganisaation 
toimipiste.

• Etäisyyskategoria (distance
band) määräytyy 
yhdensuuntaisen matkan 
pituuden mukaan.

• Tukisumma määräytyy 
etäisyyskategorian mukaan.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Yleistä budjetin laadinnasta

• Avaa ja käytä vain niitä budjettikategorioita, jotka sopivat hankkeellesi: 
kaikkia budjettikategorioita ei tarvitse käyttää. 

1. Syötä partnerit ensin,

2. sitten suunnitellut aktiviteetit (Esim. Transnational meetings, project results, 
multiplier events ja Learning/teaching/training activities)

3. ja laadi viimeiseksi budjetti

• Nollat tyhjiin numerokenttiin.

• Linkki hakulomakeportaaliin & ohjeet löydät verkkosivultamme: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kaikki-erasmus-rahoitushakuohjeet-kootusti

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kaikki-erasmus-rahoitushakuohjeet-kootusti


Poimintoja arviointikriteereistä: budjetti

The extent to which the project is cost-effective and allocates appropriate 
resources to each activity

The extent to which the project proposes appropriate quality control, 
monitoring and evaluation measures to ensure that the project 
implementation is of high quality, completed in time and on budget

Budjetointi

Seuranta / Arviointi
Arviointikriteerit: 2021 Erasmus+ programme guide s. 181



Terminologia

• UNIT COST = yksikkökustannus = 
Taulukossa määritelty summa x 
yksiköiden määrä

▪ Project management and implementation 
(hankkeen hallinto ja toteutus)

▪ Transnational project meetings 
(hankekokoukset)

▪ Project results (hankkeen tulokset)

▪ Multiplier events (tulostenlevitystilaisuudet)

▪ Transnational learning/teaching activities 
(opinto-/koulutustilaisuudet): 
Travel, individual support, linguistic support

▪ Inclusion support (osallisuustuki
organisaatioille)

• REAL COST = todellinen kustannus = 
Budjetointi perustuu arvioon
todellisesta kustannuksesta

▪ Exceptional costs (poikkeukselliset
kustannukset)

▪ Expensive travel costs of participants 
(osallistujien korkeat matkakulut) 

▪ Inclusion support (osallisuustuki
osallistujille)
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Kustannusten seuranta

• Unit cost = yksikkökustannus = 
Taulukossa määritelty summa x 
yksiköiden määrä

➢ Kansalliselle toimistolle raportoidaan
määriä + “tarvittavat todisteet”

Huom. Organisaation omaan
kirjanpitoon merkitään kuitenkin
todelliset eurot. 

Lopullinen rahoitus määrätyy
toteutuneiden määrien (yksiköitten) ja
niihin liittyvien todisteiden perusteella.  

• Real cost = todellinen kustannus

➢ Kansalliselle toimistolle raportoidaan
toteutuneita euroja + “tarvittavat
todisteet”
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3 Budjettiluokat
28



Hankeavustuksen kululuokat

7 kululuokkaa. Kaikissa hankkeissa tukea hallintoon ja toteutukseen. Muista 
budjettiluokista valitaan ne, jotka liittyvät hankkeen toimintoihin ja toteutukseen.

Rahoitussäännöt ja tukisummat löytyvät ohjelmaoppaasta: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-
2/partnerships-cooperation/cooperation-partnerships_en

1. Hankkeen hallinto ja toteutus 

2. Hankekokoukset

3. Hankkeen tulokset

4. Tulostenlevitystilaisuudet

5. Oppimis-, opetus- ja koulutustilaisuudet 

6. Osallisuustuki (organisaatiolle / osallistujalle)

7. Poikkeukselliset kulut

Yksikkökustannukset

Todelliset kulut

Yksikkö- / todelliset kulut

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/cooperation-partnerships_en


1. Hankkeen hallinto ja toteutus (1)
Project Management and Implementation

Hankkeen hallinnoinnin, toteutuksen ja seurannan kulut

• esim. suunnittelutehtävät, yhteydenpito 
partnereiden kanssa, pienimuotoinen 
opetusmateriaalien tuottaminen ja taloushallinto

Virtuaalinen yhteistyö ja paikallinen toiminta 

• esim. luokkahuoneessa tapahtuva hanketyö 
oppijoiden kanssa, liikkuvuustoimintojen (LTT) 
valmistelu ja osallistujien ohjaus

Viestintään ja levitykseen liittyvät perustehtävät 

• esim. esitteet, webbisivut, some, osallistuminen 
muiden järjestämiin tilaisuuksiin
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1. Hankkeen hallinto ja toteutus (2)

• Hakulomakkeen budjettitaulukko täyttyy automaattisesti, kun

• hankkeen kesto on määritelty kohdassa Context ja

• hankkeen partneritiedot (OID) on syötetty kohdassa Participating 
Organisations

• Koordinaattorin hallintotuki 500 €/kk => 6 000 € /vuosi 

• Partnerin hallintotuki 250 €/kk => 3 000 € / vuosi

• Hallintotuen enimmäismäärä 10 organisaatiolle (koordinaattori ja 9 
partneria):

• 1 koordinaattori x 500 € / kk

• 9 partneria x 250 € / kk 

• → yhteensä enintään 2 750 € / kuukausi ja 33 000 € / vuosi



Project management and implementation
1) Täytä hankkeen kesto Context –välilehdellä
2) Syötä partnereiden tiedot Participating organisation kohdassa
3) Project management and implementation –taulukko täyttyy 

automaattisesti

1

2

3



2. Hankekokoukset (1) 
Transnational Project Meetings

• Osallistuminen fyysisesti järjestettäviin hankekokouksiin

• Mieti fyysisten ja virtuaalisten kokousten määrät, paikat 
ja ajankohdat sekä osallistujamäärät / kokous 

→ perustele hakemuksessa.

• Matkan tai partnerikokouksen kestoa ei ole rajoitettu.

• Ylimenevät kulut ja kokousten järjestelyihin liittyvät kulut 
voi kattaa hallintotuesta tai omarahoituksella.
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2. Hankekokoukset (2) 
Transnational Project Meetings

• Tuki perustuu sekä osallistujien määrään että matkan pituuteen. 

• Käytössä kaksi etäisyyskategoriaa (distance band): 

• yksikkökustannus kattaa sekä matka- että oleskelukustannukset, palkkakuluja ei 
korvata. 

• alle 100 km:n matkoihin (=paikalliset osallistujat) ei myönnetä tukea eikä niitä 
tarvitse merkitä lomakkeeseen

• lyhyt: 100-1999 km → 575 €  

• pitkä: yli 2000 km → 760 €

• Etäisyyskategorian määrittelyssä käytetään Distance calculator -
välimatkalaskinta: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Transnational Project Meetings 1/2

Hankekokousten tiedot syötetään Management –välilehdelle. 
Huom. rullaa Management-sivua alaspäin, löydät taulukon sieltä. 

Taulukko jatkuu.. ja vihreän silmäsymbolin takaa löytyy taulukon toinen osa
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Transnational Project Meetings 2/2



3. Hankkeen tulokset / tuotteet (1)
Project Results

• Hankkeessa kehitettävät konkreettiset tuotteet, joiden tekemiseen voi hakea 
palkkarahaa.

• Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden henkilöstön palkkakulut.

• HUOM. ei kata projektinhallintoon ja levitystoimintaan liittyviä tehtäviä →
hallintotuki.

• Raportointi: työajanseuranta, tuotteet julkaistu.

• Mieti tuotteiden lukumäärää ja työpäivien kokonaismäärää per tuote: 

• Onko työpäivien määrä realistinen ko. tuotteen tekemiseksi? 

(vert. 1 henkilötyövuosi on noin 220 työpäivää). 

• Miten työpäivät jakautuvat partnereiden kesken?
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3. Hankkeen tulokset / tuotteet (2)

• Käytössä 4 palkkakategoriaa ja 4 maaryhmää. 

• Palkkakategoria määräytyy henkilön tuotteiden kehittämiseen liittyvän tehtävän 
mukaan

• yksinkertaisinta määritellä henkilön omassa organisaatiossa olevan tehtävän 
mukaan, muutoin perusteltava vakuuttavasti ja todennettavasti → Käytännössä 
suurin osa kuuluu ”teacher/researcher” tai ”technician” -kategorioihin. 

• Johtajista ja hallintohenkilöistä aiheutuvat kustannukset katetaan 
lähtökohtaisesti hankkeen hallintotuesta. 

• Manager-tukea voidaan budjetoida vain johtotason henkilöille (perusteltava)

• Päiväpalkkaesimerkit suomalaisille organisaatioille: 
• Manager: 280 €/pv

• Researcher/teacher/trainer/youth worker: 214 €/pv

• Technician: 162 €/pv

• Administrative: 131 €/pv
38



Production of the project results 1/5
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yes



Production of project results 2/5
- Summary

Taulukko jatkuu.. ja vihreän kynäsymbolin takaa löytyy taulukon toinen osa 
eli Project results details, johon syötetään hankkeen 
yksityiskohtaiset tiedot ja budjetti (Project Results Budget)
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Production of project results 3/5
- Details



Production of project results 4/5 - Budget
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Production of project results 5/5



4. Tulostenlevitystilaisuudet (1)
Multiplier events

• Kustannukset, jotka liittyvät kansallisiin tai kansainvälisiin 
konferensseihin, seminaareihin tai tapahtumiin, joissa 
levitetään tietoa hankkeen tuloksista. 

• Tapahtumiin/seminaareihin voi hakea tukea vain, jos 
hankkeessa kehitetään tuotteita (Project Results)

• Tilaisuudet tarkoitettu partneriryhmän ulkopuolisille 
kohderyhmille/käyttäjille.

• Tapahtumat voivat olla fyysisiä, virtuaalisia tai 
hybriditoteutuksia.

• Mieti millaiset tilaisuudet parhaiten tavoittavat 
kohderyhmäsi: onko tehokkaampaa järjestää esim. pienempiä 
kansallisia tilaisuuksia vai yksi iso kansainvälinen seminaari.

44



4. Tulostenlevitystilaisuudet (2)

• Tuki on tarkoitettu tilaisuuden järjestämiskuluihin esim. tilavuokrat, 
tarjoilut, materiaalit, puhujien matka- ja majoituskulut.

• Tuki myönnetään partneriryhmän ulkopuolisista organisaatioista olevien 
osallistujien määrän mukaan → arvioi osallistujien määrä realistisesti.

• Tilaisuuden isäntämaasta olevat osallistujat: 100 €/hlö

• Osallistujat muista maista: 200 €/hlö

• Virtuaaliset osallistujat 15 €/hlö

• Tilaisuus voidaan järjestää kokonaan virtuaalisesti. Tällöin tuki lasketaan 
virtuaalisten osallistujien mukaan. 

• Tuen enimmäismäärä yhteensä 30 000 €/hanke.

• Virtuaalisten tilaisuuksien järjestämiseen enintään 5 000 €/hanke.
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Multiplier events 1/2

46

Taulukko jatkuu.. ja vihreän kynäsymbolin takaa löytyy taulukon toinen osa
eli tilaisuuden yksityiskohdat (Event details) ja budjetti



Multiplier events 2/2
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5. Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot (1)
Transnational Learning, Teaching and Training activities

• Opettajien ja/tai opiskelijoiden liikkuvuusjaksot, jotka linkittyvät 
hankesuunnitelmaan

• Tavoitteena tukea hankkeen toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista→
liikkuvuustoiminnot eivät voi olla hankkeen pääsisältö. 

• LTT-jaksoille ei ole määritelty tarkkoja reunaehtoja esim. minimikesto →
hanke voi itse valita relevantit työskentelymuodot. 

• Kunkin LTT-jakson tavoite, toteutustapa ja linkittyminen hankesuunnitelmaan 
kuvataan ja  perustellaan hakulomakkeessa. 

• Lisäksi kuvataan osallistujien määrä, valintamenettely, valmennus ja 
tukitoimet. 
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5. Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot (2)

Pohdittavaa

• Millainen jakson kesto tukee tavoitteiden saavuttamista? Huomioi sisällön 
laatu ja kestävän kehityksen periaatteet.

• Mikä on realistinen ja järkevä osallistujien määrä kussakin LTT-jaksossa?

• Sisältyykö jaksoihin virtuaalista yhteistyötä etu- tai jälkikäteen?

LTT-jaksojen arviointikriteerit:

• Edistävätkö toiminnot hankkeen tavoitteita ja onko niiden osallistujien 
profiili ja määrä asianmukainen

• Toimintojen käytännön järjestelyjen sekä hallinto- ja tukijärjestelyjen laatu

• Osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja hyväksiluku
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5. Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot (3)

LTT-jaksolle voi osallistua

• Partneriorganisaatioiden opettajat ja muu henkilöstö

• Partneriorganisaatioiden opiskelijat.

• Partneriryhmän ulkopuolelta kutsutut opettajat / asiantuntijat

• Lisäksi tarvittaessa avustaja/tukihenkilö (Accompanying person) → opettaja jonka 
tehtävänä on ohjaus LTT-jakson aikana / erityistä tukea tarvitsevien osallistujien 
avustaja

• Järjestetään hankkeen partnereiden tai hankkeeseen liitännäiskumppaneina 
osallistuvien organisaatioiden sijaintimaissa.
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5. Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot (4)

Kululuokat

A) Individual support (yksilötuki: asumis- ja oleskelukulut) 

B) Travel (matkakulut) 

C) Inclusion support (osallisuustuki)

D) Linguistic support (kielivalmennustuki)
• vain 2-12 kuukauden mittaiset pitkät jaksot

• Perusteltava hakulomakkeessa

• 150 €/hlö

51

Hakulomake laskee tuen 
määrän syötettyjen 
osallistujamäärien, jaksojen 
kestojen ja matkojen 
pituuksien perusteella.



5. Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot (5)

A) Yksilötuki: asumis- ja oleskelukulut

• Oleskelukustannukset LTT-jakson aikana 

• Tuki vaihtelee tilaisuuden keston ja osallistujan mukaan

• 1-14 pv: 

- henkilökunta: 106 €/pv 

- oppijat: 58 €/pv

• 15-59 pv → 70 % em. summasta per päivä

• 60- pv → 50 % em. summasta per päivä

• Ohjelmaa sisältävien päivien lisäksi tukea voi anoa enintään kahta matkapäivää 
varten (yksi päivä ennen / jälkeen tapahtuman). Huom. ympäristöystävällisen
matkustuksen (Green travel) yhteydessä matkapäiviä voi olla yhteensä kuusi. 
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5. Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot (6)

B) Osallistujien matkakulut

• Matkatuki perustuu matkan pituuteen 

• Tavallinen “standard” yksikkökulu perustuu 7 etäisyyskategoriaan (distance bands)

• Etäisyyskategorian määrittelyssä käytetään Distance calculator -välimatkalaskinta: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

• Jos merkitset hakulomakkeessa ympäristöystävällisen vähähiilisen matkustuksen
‘Green travel’ voit valita kahdesta vaihtoehdosta:

• Korkeampi yksikkökulu 4 etäisyyskategoriassa (100 – 3999 km)

• Korotettu matkatuki “Exceptional Costs for Expensive Travel”: 80 % todellisista
matkakuluista
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5. Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot (7)

B) Osallistujien matkakulut: tavallisen ja vihreän matkustuksen yksikkökulut

▪ Distance Band Standard travel Green travel

▪ 0–99 km 23€

▪ 100–499km 180€ 210€

▪ 500–1999km 275€ 320€

▪ 2000–2999km 360€ 410€

▪ 3000–3999km 530€ 610€

▪ 4000–7999km 820€

▪ 8000km + 1500€
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Distance calculator (välimatkalaskin):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/distance-calculator_en

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


5. Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot (8)

B) Osallistujien matkakulut: korotettu matkatuki

• Tukea voi hakea, jos etäisyyskategorian mukainen korvaus ei kata vähintään 70 % 
osallistujan todellisista matkakuluista (maantieteellisesti syrjäiset alueet tai 
hiilineutraalit matkustustavat esim. juna)

• Perustele huolellisesti hakemuksessa

• Tukea voidaan myöntää korkeintaan 80 % todellisista kuluista

• Valitse Distance Band-pudotusvalikosta ”Exceptional costs for Expensive travel”. 

• Samalla osallistujalle voi hakea joko tavallista tai korotettua matkatukea, ei 
molempia. 

• Loppuraportin kulujen todentamissa noudatetaan hakijan organisaation 
matkakorvaussääntöjä (todelliset kustannukset).   
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5. Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot (9) 

Ranua FI – Hull UK

Etäisyys mitattuna laskurilla 
1993,03 km

Tuki 275 €/osallistuja

Ranua FI – Hull UK

Bussi Ranua – Rovaniemi 15€
Lento Rovaniemi – Lontoo (Helsinki) -
Rovaniemi 250€
Juna Lontoo – Hull – Lontoo 150€ 
Bussi Rovaniemi – Ranua 15 €
Yhteensä 430€

Tuki 344 €/osallistuja
(430€* 80% = 344€)  

Hyöty: 69€. Lisätyö: 
• matkakulujen ennakkolaskelma, myös distance bandit
• kulujen kuvaukset ja kattavat perustelut hakulomakkeessa,
• kuittien/tositteiden/osallistumistodistusten keräys, 
• loppuraportissa todellisten kulujen erittely ja kuittien/tositteiden 

skannaus / ote organisaation matkajärjestelmästä  (esim. M2 
matkalasku)

Matkatuki Poikkeukselliset kulut

Helppoa:
• yksikkökuluna matkakulun kilometrimäärän saa laskurista
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

• tositteena toimii osallistumistodistus 
• loppuraportissa ilmoitetaan kilometrimäärä toteutuman 

mukaan 

Exceptional costs for Expensive travel costs - esimerkki

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Learning, Teaching, 
Training Activities 1/5
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Taulukko jatkuu.. ja vihreän kynäsymbolin takaa löytyy taulukon seuraava osa 
eli Activity Details, johon syötetään aktiviteetin yksityiskohtaiset tiedot 
ja jaksolle osallistuvat ryhmät (Summary of Groups of Participants). 
Näistä muodostuu budjettitiedot.
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Learning, Teaching, Training Activities 2/5
- Details



Learning, Teaching, Training Activities 3/5
- Groups of participants
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Learning, Teaching, Training Activities 4/5
- Travel support & Individual support



Learning, Teaching, Training Activities 5/5
- Inclusion Support
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6. Osallisuustuki (1)
Inclusion support

• Osallistujat joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia 
(participants with fewer
opportunities) huomioidaan 
ohjelmassa entistä vahvemmin →
tavoitteena tasa-arvoiset 
mahdollisuudet kansainvälistyä.

• Osallisuustuen avulla parannetaan 
osallistumismahdollisuuksia mm. 
seuraavien esteiden osalta: 

• Vamma

• Muut terveyteen liittyvät syyt

• Oppimisvaikeudet

• Kulttuuritaustaan liittyvät esteet

• Taloudelliset tekijät

• Sosiaaliset tekijät

• Maantieteelliset tekijät
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6. Osallisuustuki (2)

1 Tuki osallistujille joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia

• Hankkeen osallistujiin ja heidän avustajiinsa suoraan liittyvät kustannukset 
(HUOM. kustannukset, joita ei kateta muista tukikategorioista)

• Tavoitteena mahdollistaa ko. henkilöiden osallistuminen hankkeen kaikkiin 
toimintoihin (=ei vain LTT) tasavertaisesti.

• 100 % todellisista kustannuksista yksilöllisten tarpeiden perusteella.

• Raportointi todellisten kulujen mukaan.

• Hakulomakkeessa kohta Special Costs / Inclusion support. Syötä perustelut
mutta muista yksityisyyden suoja → älä syötä sensitiivistä tietoa yksittäisestä
henkilöstä. 
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6. Osallisuustuki (3)

2 Tuki organisaatioille 

• Muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien osallistumiseen 
liittyvät ylimääräiset kustannukset liikkuvuustoiminnoissa (LTT) esim. 
valmennus, tuki ja ohjaus tai muut erityisjärjestelyt LTT-jakson aikana tai sen
jälkeen. 

• Tuen suuruus: 100 € / henkilö

• Laskentaperuste: muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien 
määrä. 

• Hakulomakkeessa kohta LTT activities / Inclusion support, muista perustelut. 
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7. Poikkeukselliset kustannukset 
Exceptional costs
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• Tukea työsuunnitelmassa kuvattuihin perusteltuihin alihankintoihin. 

• Alihankinta: vain asiantuntijatyö tai palvelut, joita ei ole saatavilla hankkeessa 
mukana olevilta organisaatioilta esim. kääntäminen, ulkoinen arviointi tms. 

• Laitteet: ei tavanomaisia toimistolaitteita tai osallistujaorganisaatioiden yleensä 
käyttämiä laitteita. 

• Hakemukseen tarkka kuvaus ja huolelliset perustelut.

• Tuki: 80 % tukikelpoisista kuluista, enintään 50.000 € per hanke. 

• Hakulomakkeessa kohta “Special Costs”
• Arvioidut todelliset kulut (100%), huomioi ALV:n vaikutus.

• Haettu tuki (80%) täyttyy automaattisesti

• Raportointi todellisten kulut ja laskut.



Special costs: Inclusion support & Exceptional cost
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Käytännön vinkkejä budjetin laadintaan
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• Hankekokoukset: määrä, ajankohta, järjestäjä, fyysinen / virtuaalinen, kesto, 
osallistujamäärä per partneri 

• Kehitettävien tuotteiden määrä, työtehtävien ja työpäivien jakautuminen 
partnereiden kesken 

• Tulostenlevitystilaisuudet: määrä, ajankohta, järjestäjä, fyysinen / virtuaalinen, 
kesto, osallistujamäärä 

• Tarkista partneriorganisaatioiden välisten matkojen etäisyyskategoriat → Distance
calculator

Pohjatietojen keruu partnereiden kanssa offline → helpottaa budjettiosion
täyttämistä.

Täytä hakulomakkeessa kuhunkin toimintoon osallistuvat partnerit ensin ja syötä
sen jälkeen tarkemmat tiedot järjestelmällisesti

Muista perustelut!



4 Miten tästä eteenpäin

Haku päättyy 20.5.2021 
klo 12.00 CET 

(klo 13.00 Suomen 
aikaa)



Hakuneuvontaa kumppanuushankkeiden hakijoille

Kaikkien sektoreiden yhteiset webinaarit ja niiden materiaalit:

Hankesuunnitelma 14.4.2021 

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-
hankesuunnittelu-i

Hakulomake & budjetointi 29.4.2021 

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-
hakulomake-ja-budjetti-i

Tulossa: kyselytunti 7.5.2021 klo 14-15

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-
kyselytunti

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-hankesuunnittelu-i
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-hakulomake-ja-budjetti-i
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-kyselytunti


Sektorikohtaiset verkkosivut:
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Yleissivistävä koulutus KA220-SCH: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yleissivistavan-
koulutuksen-yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-sch-ka220-sch

Ammatillinen koulutus KA220-VET: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-vet-ka220-vet

Korkeakoulutus KA220-HED: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kumppanuushankkeet-korkeakoulutukselle

Aikuiskoulutus KA220-ADU: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-
hakijalle-ka210-adu-ka220-adu

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yleissivistavan-koulutuksen-yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-sch-ka220-sch
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-vet-ka220-vet
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kumppanuushankkeet-korkeakoulutukselle
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-adu-ka220-adu


Kiitos!
Jäikö kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä!
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Sektorikohtaiset yhteyshenkilöt:

• Yleissivistävä koulutus KA220-SCH: Tytti 
Voutilainen, Juuli Juntura, Sabrina Somersaari

• Ammatillinen koulutus KA220-VET: Hannele 
Nevalampi, Tiina Pärnänen, Outi Lindroos

• Korkeakoulutus KA220-HED: Anne Siltala, Outi 
Tomperi & Jasmin Mäki

• Aikuiskoulutus KA220-ADU: Virpi Keinonen, 
Hanna Laitvirta

• Nuoriso KA220-YOU: Terhi Liintola

Sähköpostit muotoa: 
etunimi.sukunimi@oph.fi

mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi


Kiitos ja onnea hakuun!

Lisätietoja Erasmus+ -ohjelmasta: 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-
ohjelma

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma

