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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://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-korkeakoulutukselle-korkeakouluopiskelijoiden-ja-henkiloston-liikkuvuuden


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



Oppaat korkeakouluille
• OPH:n hallinnointi- ja sopimusliitesivuilla:

• Erasmus+ Higher Education Mobility Handbook for Beneficiaries – opas
erityisesti uusien liikkuvuustoimintojen toimeenpanoon

• Blended mobility implementation guide for Erasmus+ higher education 
mobility KA131 – opas erityisesti monimuotoliikkuvuuden toteuttamiseen

• ICM handbook – opas globaalin liikkuvuuden toteuttamiseen
• OPH:n julkaisema liikkuvuustukiopas:

• sopimuskauden 2022 opas (2023 opas julkaistaan syksyllä 2023)
• sopimuskauden 2020 ja 2021 rahoituksella toteutettaviin liikkuvuuksiin sovelletaan

ao. vuoden opasta
• ohjeita rahoituksen ja projektin hallintaan, sopimussuhteeseen OPH:n ja 

korkeakoulun välillä, liikkuvuuden toteuttamiseen, reunaehtoihin ja apurahojen
laskemiseen sekä eurooppalaisessa että globaalissa liikkuvuudessa

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ka131-korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-hallinnointi-ja-sopimusliitteet-2022#anchor-oppaat-korkeakouluille-ja-liikkuvuuskonsortioillehttps://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ka131-korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-hallinnointi-ja-sopimusliitteet-2022


Uudessa Erasmus+ 
-ohjelmassa painottuvat osallisuus, 
vihreys, digitaalisuus ja aktiivinen
kansalaisuus



Osallisuus ja moninaisuus 
– kohti tasa-arvoista kansainvälisyyttä

lyhytkestoinen monimuoto- ja ryhmäliikkuvuus mahdollistavat osallistumisen yhä 
useammalle, jotka eivät voi lähteä yksin tai pidemmäksi aikaa ulkomaille

pienillä organisaatioilla ja uusilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus päästä 
osallistumaan ohjelmaan uusien pienimuotoisten ja lyhytkestoisten hankkeiden kautta

erityistä tukea osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia

uusia hanketyyppejä, jotka mahdollistavat erilaisten organisaatioiden osallistumisen, 
osallisuus mukana myös hankkeiden sisällöissä ja toimintatavoissa



Uusia digitaalisia ratkaisuja

virtuaalinen oppiminen täydentämässä ulkomaanjaksoja (monimuotoliikkuvuus) 

hankkeissa hyödynnetään enemmän virtuaalista yhteistyötä hankepartnereiden kesken

entistä laajempi digitaalinen kielivalmennus

korkeakoulusektorilla jatkossa kaikki vaihtoihin liittyvät tiedot liikkuvat Euroopassa sähköisistä 
järjestelmistä toisiin (Erasmus Student Card Initiative, Erasmus Without Paper ja E+ -mobiilisovellus)



Lisää ympäristövastuullisuutta ja vihreyttä

priorisoidaan hankkeita, jotka edistävät ympäristövastuullista yhteistyötä ja 
kestävän kehityksen osaamista Euroopassa

lisätään virtuaalisia yhteistyömahdollisuuksia sekä yksilö- että hanketasolla 

lisätään osallistujien ja organisaatioiden ympäristötietoutta ja sitoutumista 
kestävään kehitykseen

tuetaan maata pitkin matkustamista



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

• KA130 Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi, Erasmus+ 
Accreditation of Higher Education Mobility Consortia 

• KA171 Globaali liikkuvuus, Higher education student and staff 
mobility supported by external policy funds

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-hakuohjeet-2022
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-liikkuvuuskonsortioiden-akkreditointi-2021-2027
../20211215%20KA131,%20KA171,%20KA130%20Hakuneuvontawebinaari%2015.12.2021%20ja%20kyselytunti%202.2.2022/oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-globaali-liikkuvuus-hakuohjeet


KA1 Korkeakoulu-
opiskelijoiden ja 
henkilöstön 
liikkuvuus 
KA131 & KA171



Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuus
• Opiskelijaliikkuvuus (Student Mobility for Studies, SMS) 

kumppanikorkeakouluun
• Pitkäkestoinen 2 kk–12 kk, voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon
• Lyhytkestoinen monimuotoliikkuvuus, jossa yhteistoiminnallinen virtuaalinen oppiminen 

yhdistyy 5–30 pv:n kestoiseen fyysiseen liikkuvuuteen (laajuus väh. 3 op)
• Voi olla yksilömonimuotoliikkuvuutta tai monimuotoiselle intensiivikurssille osallistuminen

• Edellytyksenä sopimus opiskelijaliikkuvuudesta korkeakoulujen välillä (myös 
lyhytkestoisessa monimuotoliikkuvuudessa)

• Harjoittelijaliikkuvuus (Student Mobility for Traineeships, SMT)
• Pitkäkestoinen 2 kk–12 kk, voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon
• Lyhytkestoinen monimuotoharjoittelu, jossa etätyö kotimaasta käsin yhdistyy 5–30 pv:n

kestoiseen fyysiseen liikkuvuuteen
• Vastavalmistuneiden harjoittelu 12 kk:n sisällä valmistumisesta 
• Digitaitoja kehittävät harjoittelujaksot
• Ei edellytä IIA-sopimusta, voidaan sopia Learning Agreement for Traineeshipillä (paitsi 

kumppanimaan korkeakouluissa tai globaalin liikkuvuuden rahoituksella toteutettavissa 
harjoitteluissa)



Henkilöstön liikkuvuus
• Opettajaliikkuvuus (Staff Mobility for Teaching Assignments, STA)

• Ohjelmamaissa kesto 2–60 pv, kumppanimaissa 5–60 pv. (min. 8 opetustuntia/vk) + enintään 2 
matkapäivää tai enintään 6 matkapäivää matkustettaessa vihreästi

• Voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon
• Eurooppalaisessa liikkuvuudessa myös ulkomaisista yrityksistä kutsuttavat opettajat 

(minimikesto 1 pv, ei minimiopetustuntimäärää)

• Henkilökuntaliikkuvuus (Staff Mobility for Training, STT)
• Ohjelmamaissa kesto 2–60 pv, kumppanimaissa 5–60 pv 

+ enintään 2 matkapäivää tai enintään 6 päivää matkustettaessa vihreästi
• Voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon
• Henkilöstön digitaitoja kehittävät jaksot
• Lähes kaikki julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin organisaatiot käyvät kohteeksi
• Konferenssit eivät käy STT-vaihdon kohteeksi
• Ei edellytä korkeakoulujen välistä sopimusta (paitsi kumppanimaiden korkeakoulujen kanssa)
• Globaalissa liikkuvuudessa henkilökuntaliikkuvuus on mahdollista vain kumppanikorkeakouluun

• Virtuaalisen jakson kestolle ei ole ohjelman puolesta määritelty minimi- tai maksimikestoa tunneissa tai 
päivissä.



Henkilöstön liikkuvuuden kohderyhmät
• Opettajavaihdossa opetuksen kohderyhmänä voi olla 

vastaanottavan korkeakoulun opiskelijat tai henkilökunta (= 
vastaanottavan korkeakoulun kehittämiseen tähtäävä kouluttaminen)

• Myös muu henkilökunta voi osallistua opettajaliikkuvuuteen (= 
vastaanottavan korkeakoulun kehittämiseen tähtäävä kouluttaminen) ja 
opetushenkilöstö voi osallistua henkilökuntaliikkuvuuteen (= oma 
kouluttautuminen) 

• Opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuden voi myös yhdistää samaan 
liikkuvuusjaksoon, jolloin vähimmäisopetustuntimäärä on 4 tuntia 
opetusta/vk ja ohjelmaan tulee sisältyä myös liikkujan omaan 
kouluttautumiseen/kehittymiseen tähtäävää sisältöä.



Tohtoritason liikkuvuus
• Tohtoriopiskelija, jolla ei ole työsuhdetta lähettävään korkeakouluun:

• Pitkäkestoinen liikkuvuus 2–12 kk
• Lyhytkestoinen liikkuvuus 5–30 pv

• Toteutuu opiskelija- tai harjoittelijaliikkuvuutena (SMS/SMT)
• Myös vastavalmistuneen harjoittelu mahdollinen (”post-doc”)
• Ajallisen keston lisäksi ohjelma ei aseta muita vaatimuksia esim. opintojen sisällölle 

tai opintopisteiden määrälle (pl. monimuotoiset intensiivikurssit, joissa 
minimilaajuus on 3 op.)

→ Hakemuksessa nämä lasketaan mukaan opiskelija- ja harjoittelijavaihtojen lukumäärään

• Lähettävään korkeakouluun työsuhteessa olevan tohtoriopiskelijan liikkuvuus 
voi toteutua myös henkilöstön liikkuvuutena (STT/STA)

→ Hakemuksessa nämä lasketaan mukaan opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuksien lukumäärään

voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon 



Sopimuskauden 2023 apurahat



Opiskelijavaihdon apurahat 2023 (SMS)
Host country Grant (€/month)

Group 1, 
Programme 
Countries with 
higher living costs

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

Partner Countries from Region 13: Faroe Islands, Switzerland,
United Kingdom.

540
(2022: 540)

Group 2, 
Programme 
Countries 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

Partner countries from Region 14: Andorra, Monaco, 
San Marino, Vatican City State

490
(2022: 490)

Outgoing to partner 
countries

Partner countries from Regions 1-12. 700
(2022: 700)

Incoming from 
partner countries

Finland. 900
(2022: 900)



Harjoittelijavaihdon apurahat 2023 (SMT)
Host country Grant (€/month)

Group 1, Programme 
Countries with higher 
living costs

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

Partner Countries from Region 14: Faroe Islands, Switzerland,
United Kingdom.

690
(2022: 690)

Group 2, Programme 
Countries 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

Partner Countries from Region 13: Andorra, Monaco, San Marino,
Vatican City State

640
(2022: 640)

Outgoing to partner 
countries

Partner Countries from Regions 1 – 12. 700
(2022: 700)

Incoming from 
partner countries

Finland. 900
(2022: 900)



Lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden 
apurahat 2023

Duration of the physical activity Amount 
(any Programme or Partner Country)

Up to the 14th day of activity 79 EUR per day (2021 & 2022: 70 EUR)

15th to the 30th day of activity 56 EUR per day (2021 & 2022: 50 EUR)

• Kestoon voi laskea yhden matkapäivän ennen vaihtoa ja yhden vaihdon jälkeen 
ja matkustettaessa vihreästi yhteensä enintään 6 matkapäivää.



Henkilöstön oleskelutuki 2023
Host country Grant (€/day) Grant (€/day)

Days 1 - 14 Days 15 – 60

Group A

* koskee yrityksistä 
Suomeen opettajavaihtoon 

kutsuttavia

Norway, Denmark, Luxembourg, Iceland, Sweden, Ireland, 
Finland*, Liechtenstein

Partner Countries from Region 14: Faroe Islands, Switzerland, 
United Kingdom

90 – 180
(2022: 124)

63 – 126
(2022: 87)

Group B

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

Partner Countries from Region 13: Andorra, Monaco, San 
Marino, Vatican City State

79 – 160
(2022: 110)

55.30 – 112
(2022: 77)

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

67 – 140
(2022: 97)

46.90 – 98
(2022: 68)

Outgoing
to partner countries

Partner Countries from Regions 1 – 12 180 126

Incoming
from partner countries

Finland 180 126

Henkilöstön oleskelutuen laskennassa Suomessa käytettävät summat määritetään sopimuskauden alkuun mennessä.



Pitäisikö henkilöstön oleskelutukea korottaa?

POLL: 

• Pitäisikö mielestäsi 
henkilöstön oleskelutukeen 
tehdä ”inflaatiokorotus” 
siinäkin tapauksessa, että 
mahdollisesti sen 
seurauksena Erasmus+ -tuki 
riittäisi harvemmalle 
liikkujalle?

21%

45%

33%

Kyllä

Ei

En osaa
sanoa

Kyselyn tulokset



Erasmus+ Distance Calculator:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Matkatuki 2023

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

Train, bus, 
car pooling

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Ketkä ovat oikeutettuja matkatukeen?

Henkilöstön jäsenet, jotka 
lähtevät opettaja- tai 
henkilökuntavaihtoon 
ohjelma- tai kumppanimaahan

Opiskelijat, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, 
kun he osallistuvat lyhyt-
kestoiseen (monimuoto-) 
liikkuvuuteen ohjelma- tai 
kumppanimaassa

Opiskelijat, jotka osallistuvat
pitkäkestoiseen liikkuvuuteen
kumppanimaassa (pl. alueet
13 ja 14)

Pakollinen niille, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia sekä 
KA171-rahoituksella liikkuville, muille 
valinnainen

Myös poikkeukselliset kulut 
poikkeuksellisen kalliiden 
matkakulujen korvaamiseen –
mahdollisia kaikille, jotka ovat 
oikeutettuja normaaliin 
matkatukeen



Vihreän matkustuksen lisätuki
• Henkilöstön jäsenet, jotka valitsevat vihreän matkustustavan, voivat saada korotetun 

matkatuen ja lisäksi maksimissaan 4 ylimääräistä matkapäivää, joille voidaan maksaa 
oleskelutukea (= max 6 matkapäivää)

• Opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja matkatukeen ja jotka valitsevat vihreän 
matkustustavan, voivat saada korotetun matkatuen lisäksi maksimissaan 4 ylimääräistä 
matkapäivää, joille voidaan maksaa oleskelutukea

• Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja matkatukeen, mutta jotka valitsevat vihreän
matkustustavan, voivat saada

• 50€ lisätuki / liikkuvuus ja

• maksimissaan 4 ylimääräistä matkapäivää, joille voidaan maksaa oleskelutukea 
(= max. 4 matkapäivää pitkäkestoisessa liikkuvuudessa ja max. 6 matkapäivää 
lyhytkestoisessa liikkuvuudessa)

• Oikeus vihreän matkustamisen tukeen: Vihreän matkustuksen vakuuslomake ja 
tarvittaessa korkeakoulu voi pyytää myös matkakuitteja



Fewer opportunities top-up – kiinteä 
yksilötuen korotus 
• Kiinteä lisätuki (top-up) opiskelijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia 

osallistua

• Pitkäkestoisessa liikkuvuudessa +250 €/kk

• Lyhytkestoisessa liikkuvuudessa +100 €/vaihto (2-14 pv kesto) tai +150 €/vaihto 
(15-30 pvä kesto)

• Ryhmät:

• Kansallisesti lähteville opiskelijoille määritellyt yhteiset ryhmät: sosiaaliset esteet 
(perheelliset ja omaishoitajat), vammat, terveysongelmat, maahanmuuttajatausta

• Korkeakoulujen partneriensa kanssa määrittelemät lisäryhmät KA171 saapuville 
opiskelijoille (esim. vuoden 2022 hakemuksissa mainittu taloudelliset esteet, 
kulttuurierot, syrjintään liittyvät esteet, maantieteelliset esteet)

• Kuuluminen osallisuustukeen oikeuttavaan ryhmään todennetaan vakuuslomakkeella 



Inclusion support - todellisiin kustannuksiin 
perustuva lisätuki 

• Todellisiin kustannuksiin perustuva osallisuustuki liikkujille (opiskelijat ja henkilöstö), 
joiden fyysisestä, henkisestä, terveydellisestä tai henkilökohtaisesta tilanteesta johtuvia 
liikkuvuusjaksoon liittyviä ylimääräisiä kuluja ei voida kattaa muulla rahoituksella

• Osallisuustuella voidaan kattaa 100 % hyväksyttävistä kustannuksista

• Esim. perustellut tavanomaista korkeammat matka- ja oleskelukustannukset 
edellyttäen, että niitä ei kateta näiden osallistujien osalta matkatukea ja 
yksilötukea koskevista kululuokista, ylimääräiset tai huomattavasti kotimaata 
korkeammat hoito-, terapia- ja apuvälinekulut sekä avustajiin ja valmisteleviin 
vierailuihin liittyvät lisäkustannukset.

• Lähettävälle korkeakoululle 100 € organisaation osallisuustukea todellisiin 
kustannuksiin perustuvaa osallisuustukea saavaa osallistujaa kohti (käytettävissä 
OS-tuen tapaan).



Vaihtojen järjestämisen tuki (OS), call 2023
OS-tuki

KA131 Liikkujat 1. 
– 100. 

400 € / liikkuja

KA 131 Liikkujat 
101. ->

230 € / liikkuja

KA171 Liikkujat 500 € / liikkuja

Todellisiin 
kustannuksiin 
perustuvaa 
osallisuustukea 
saavat liikkujat

100 € / liikkuja, 
joka saa 
osallisuustukea 
(lisätukena 
varsinaisen OS-
tuen päälle)

• Vaihtojen järjestämisen tuki (OS-tuki) 
on tarkoitettu vaihtojen 
järjestämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin

• Lasketaan lähettävälle 
korkeakoululle liikkuvien henkilöiden 
määrän perusteella

• Myös lyhytliikkuvuudet ja 
liikkuvuudet monimuotoisille 
intensiivikursseille oikeuttavat OS-
tukeen 



KA130 
Liikkuvuuskonsortioiden 
Erasmus+ -akkreditointi



Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi
• Korkeakoulujen lisäksi liikkuvuutta voivat järjestää 

korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden 
muodostamat liikkuvuuskonsortiot 

• Konsortio on kansallinen eli sen kaikkien 
jäsenorganisaatioiden on toimittava samassa maassa

• Konsortion tulee hakea liikkuvuuskonsortion 
akkreditointia kansalliselta toimistolta.

• Laatuarvioinnin perusteella akkreditointi 
myönnetään kerralla koko ohjelmakaudeksi.

• Akkreditoinnin voi hakea missä vaiheessa 
ohjelmakautta tahansa.

• Akkreditointia voi hakea samalla 
hakukierroksella kuin ensimmäistä 
liikkuvuusavustusta

Liikkuvuuskonsortio

Minimikoko 3 organisaatiota, 
joista vähintään 2 lähettävää 
korkeakoulua

Konsortio voi toteuttaa kaikkia tai 
vain joitain liikkuvuusmuotoja (ml. 
Monimuotoiset intensiivikurssit).

Mikä tahansa konsortion 
jäsenorganisaatio voi toimia 
koordinaattorina ja hakijana. 



Akkreditoinnin hakeminen ja arviointi
• Hakemus jätetään viimeistään 23.2.2023 Erasmus-ohjelman 

hakuportaalissa

• Konsortion akkreditointihakemus on oltava jätettynä ennen konsortion 
liikkuvuustukihakemuksen täyttämistä

• Arvioinnissa huomioidaan liikkuvuuskonsortion tuoma lisäarvo 
suhteessa yksittäiseen korkeakouluun hakijana

• Akkreditoidun konsortion tulee saada jokaisesta arvioinnin osa-
alueesta vähintään puolet maksimipisteytyksestä, ja koko 
hakemuksen pisteytys on oltava vähintään 60 pistettä

• Tarkat arviointikriteerit esitetään Erasmus+ ohjelmaoppaassa sekä 
hakukuulutuksessa

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-liikkuvuuskonsortioiden-akkreditointi-2021-2027#anchor-hakuohjeet


Save the Date: kyselytunti

• Pidämme liikkuvuustoimintojen haun kyselytunnin torstaina 
2.2.2023 klo 13.00 -14.30

• Merkitse päivä kalenteriin! Lisätietoja lähetetään 
myöhemmin sähköpostilistan kautta



Kysymyksiä ja 
vastauksia



Kiitos!
erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

Hakuneuvontawebinaari jatkuu klo 10:00

mailto:erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

