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ERASMUS+ YLEISSIVISTÄVÄLLE KOULUTUKSELLE VUONNA 2023 (päivitetty 1.2.2023) 
HAKUOHJE KA122-SCH LYHYTKESTOISEN LIIKKUVUUSHANKKEEN HAKIJALLE  

 

 

Hakuaika päättyy 23.2.2023 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12) 
• Hakulomake KA122-SCH on englanninkielinen mutta voit täyttää sen suomeksi, ruotsiksi tai 

englanniksi. Suosittelemme hakijaa käyttämään äidinkieltään.  

• Kuka voi hakea? Henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksot toteutetaan 
tarvelähtöisenä hankkeena, jota voivat hakea koulut, lukiot, päiväkodit ja taiteenperusopetus. 

• Hakemukset käsitellään ja arvioidaan Suomen kansallisessa toimistossa, Opetushallituksessa, 
jonka nimi on englanniksi FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI.  

• Hankkeen kestoksi voit valita 6-18 kuukautta, jona aikana tapahtuvat erilaiset oppilas-, opiskelija 
ja henkilöstöliikkuvuudet, ja niistä saatujen taitojen jakaminen.  

• Euromääräinen avustus määräytyy yksikkökuluilla ”unit cost” kohdentuen liikkuvuuksien matka-, 
yksilö- ja organisointikuluihin. Liikkuvuudet toteutetaan noudattaen Erasmus+ -laatuvaatimuksia.  

Tuettavat liikkuvuusmuodot 

• Henkilöstö: job shadowing -jakso, opettaminen ulkomailla ja kurssille osallistuminen  

• Oppilas/opiskelijaliikkuvuus: ryhmäliikkuvuus, lyhytkestoinen ja pitkäkestoinen yksilöliikkuvuus 

• Muu toiminta: kutsutut asiantuntijat, opettajaopiskelijaharjoittelijoiden vastaanottaminen, 
valmistelevat vierailut  

Hakulomake on osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/   

• Kirjaudu sisään EU Login -tunnuksillasi ja etsi Erasmus+ Opportunities - School Education – KA122-
SCH, Short-term projects for mobility of learners and staff in school education.  

o hakulomakkeita on useita joten ole tarkkana valinnassa, väärä hakulomake hylätään.  

• Ohje EU Login -tunnuksen luomiseen löytyy https://bit.ly/3YP0zPR 

• Lue Erasmus+ -ohjelmaopas https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-school  

• Lue liikkuvuushankkeiden laatuvaatimukset https://bit.ly/3hMzAny  

• Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti 

• Kun olet aloittanut hakulomakkeen täydentämisen, ja jatkat sitä, niin EU Login -kirjaudu 
hakulomakeosoitteessa. Klikkaa sitten vasemman palkin keskivaiheilta My applications ja avaa 
lomakkeesi. 

Opetushallituksen verkkosivulta löydät lisätietoa oph.fi/KA122-SCH 
Applications 

- My applications  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://bit.ly/3YP0zPR
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-school
https://bit.ly/3hMzAny
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-sch
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Katso tästä? -merkistä erilaisten 

symbolien merkitykset  

Hakemus on dynaaminen eli sen kysymykset muuttuvat valintojesi mukaan. Lomakkeessa on useita 

erilaisia toiminnallisuuksia, joista sinun kannattaa olla tietoinen.  

Muutaman symbolin 

merkitys. 

Osallistu hakuinfoon! 

https://bit.ly/3VpEqVp 

  

https://bit.ly/3VpEqVp
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Context 
 

 

 

 

 

 

Voit kirjoittaa hakemuksen suomeksi, 

ruotsiksi tai englanniksi. Hakemusta ei ole 

saatavilla näillä kielillä.  

Tarkista että lomakkeesi on 

KA122-SCH  

 Yleissivistävä koulutus = 

School Education   

Avustuskausi voi alkaa 1.6.-

31.12.2023 välisenä aikana, 

valitse kalenterista 

organisaatiollenne sopiva 

aloitusaika.  

Saat tästä painikkeesta 

itsellesi pdf-version 

hakemuksesta 

Huomaa, että usein näytöllä oikeaan 

reunaan ja alareunaan tulee 

vierityspalkki. Jos kaikki tieto ei ole 

nähtävilläsi, niin vieritä palkkia.  

Valitse 6 – 18 kk 

Tässä on nimesi. Eli sinun 

on aina kirjauduttava 

hakemukselle.  

Lähetys -nappi 

aktivoituu, kun ole 

täydentänyt kaikki 

pakolliset kentät.  

Voit laajentaa 

näkymän 

Valitse Suomen kansallinen 

Erasmus+ -toimisto  
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Näin löydät hakulomakkeesi, kun palaat täyttämään sitä  

 

 

 

 

 

Kun olet aloittanut hakulomakkeen täydentämisen, ja jatkat 

sitä, niin EU Login -kirjaudu hakulomakeosoitteessa 

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

Klikkaa sitten vasemman palkin keskivaiheilta My applications 

ja avaa lomakkeesi. 

 

Jos hakemusta ei löydy 

tarkista Selected criteria ja 

tarvittavat muutokset.  

Voit aukaista hakemuksen 

tästä  

Voit aukaista hakemuksen myös kolmen pisteen -

painikkeesta. Voit tästä painikkeesta myös nähdä 

hakemuksen lähetystiedot ja jakaa hakemuksen 

kollegalle.   

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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Participating organisations 

 

 

 

 

 

  

Etsi tai tee organisaatiosi 

OID -koodi järjestelmässä 
https://webgate.ec.europa.eu/erasm

us-esc/home/organisations/search-

for-an-organisation  

Kun kirjoitat OID-koodin Organisation ID -

laatikkoon, lomake lataa tiedot 

järjestelmästä.  

Tarvittaessa lue OID-muutosohje 

https://www.oph.fi/sites/default/files/doc 

uments/oid_muutosohje_06102020.pdf  

Ohje OID-koodin 

kirjaamiseen 
https://www.oph.fi/sites/default/file

s/documents/oid-

ohje_07012020_ylsiv-002.pdf  

OID-koodi yksilöi organisaation kansallisten toimistojen 

hallinnoimiin Erasmus+ -ohjelman toimiin. Voit käyttää 

organisaatiosi OID-koodia, kun haet akkreditointia tai hanketukea 

kansallisten toimistojen hallinnoimien Erasmus+ -ohjelman 

puitteissa. Organisaatiolla on vain yksi OID-koodi ja tarkista siksi, 

onko se jo tehty. 

Tässä on tärkeä kynä -

painike, sillä lisäät 

tästä pakollisia tietoja.  

Jos olet muuttanut OID-

tietoja niin paina tästä  

jotta tiedot päivittyy 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation
https://www.oph.fi/sites/default/files/doc%20uments/oid_muutosohje_06102020.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/doc%20uments/oid_muutosohje_06102020.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid-ohje_07012020_ylsiv-002.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid-ohje_07012020_ylsiv-002.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid-ohje_07012020_ylsiv-002.pdf
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PARTICIPATING ORGANISATIONS 

- Associated persons = Contact person, legal representative  

 

 

 

 

 

”Add associated person” 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAIT

DOC/Associated+Persons  

 

Voit merkitä useita 

yhteyshenkilöitä ja yhden 

laillisen edustajan.  Merkitse vähintään kahden 

eri henkilön tiedot.  

Hankkeenne avainhenkilöt: 

yhteyshenkilö ja laillinen 

edustaja. 

Voit muokata 

syöttämiäsi 

henkilötietoja näistä 

painikkeista.    

Kirjoita +358 ja heti 

perään 

puhelinnumero 

ilman ensimmäistä 

numeroa.  Tässä nimetty henkilö 

allekirjoittaa 

hakemuksen liitteen 

”Declaration of Honour” 

Yhteyshenkilöitä 

voi olla useita. 

Henkilötiedot eivät näy pdf-versiossa, ne 

näkyvät ainoastaan tässä.  

Hake-

muksen 

jako 

yhteys-

henkilöil

-le  

Paina hiirellä organisaatiosi nimeä, 

jotta voit lisätä henkilöiden tiedot.  

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Associated+Persons
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Associated+Persons
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Hosting Organisations 

 

Supporting Organisations  

  

Voit merkitä vastaanottavia 

organisaatioita OID-koodeilla tai 

kirjoittamalla. 

Muista, että ryhmätoimintoihin 

on osallistuttava oppilaita 

vähintään kahdesta maasta. 

 

Kirjoita lisätietoa sekä 

tiedossa olevista että 

etsittävistä kohteista.  

Koulutusalan organisaatiot voivat osallistua toimintaan  

tukiorganisaatioina. Tukiorganisaatioiden tehtävät ja velvollisuudet on 

määriteltävä virallisesti niiden ja edunsaajaorganisaatioiden välillä. 

Toiminnan on oltava Erasmus+ -laatustandardien mukaisia https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools  
 

Poista turhat 

rivit 

Organisaatiot, jotka avustavat edunsaajaa sovituissa 

täytäntöönpanotoimissa (maksua vastaan tai 

vapaaehtoispohjalta), katsotaan tukiorganisaatioiksi, ja ne on 

rekisteröitävä virallisiin raportointijärjestelmiin. 

Tukiorganisaatioiden osallistumisesta on oltava selkeää hyötyä 

edunsaajaorganisaatioiden kehittämiselle ja 

liikkuvuustoimintojen laadulle.  

 

”Hosting Organisations” on kohdekoulu, 

kurssinjärjestäjä jne. Tarvitset vähintään 

nimen, paikan, maan, alueen ja tiedon 

public body/non-profit.  

Kaikkia kohteita ei 

tarvitse varmuudella 

tietää tässä 

vaiheessa. Mutta ne 

pitää nimetä.  

Kohteet voivat muuttua myöhemmin 

toteutusvaiheessa. Mutta toiminnan 

pitää edelleen olla hakemuksen 

tavoitteiden mukaista. 

Jos valitset tämän 

kohdan niin, täytä 

myös sen tiedot.  Toteutus Erasmus+ -

aina ohjelmaan 

osallistuvassa maassa 

https://bit.ly/3CrO4zg  

Tukiorganisaatioiden käyttö on 

vapaaehtoista. Niiden olemassaolo 

tehdään tässä näkyväksi.  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://bit.ly/3CrO4zg
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Backround 
 

 

 

 

 

Kerro tässä kokemuksestanne 

kv-toimijana ja suhteessa nyt 

haussa oleviin liikkuvuuksiin.    

Tiedot latautuvat automaattisesti OID-

koodin kautta. Jos tietoja pitää 

muuttaa niin löydät muutosohjeen 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid

_muutosohje_06102020.pdf  

Jos organisaatiolla on aiempia hankkeita 

ne listautuvat tähän.  

Ilmoita jos tilanne on muuttunut esim. 

organisaatio on kokenut mutta 

henkilövaihdosten takia kokemusta ei 

enää ole.    

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid_muutosohje_06102020.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid_muutosohje_06102020.pdf
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Project objectives 

 

 

Muista myös Erasmus+ 

painopisteet oph.fi/painopisteet  

Tavoitteita voit 

kirjata enintään 5 

kpl.  

Yleensä vähemmän 

on parempi. 

Tässä apunasi on Erasmus+ -vaikuttavuustyökalu, josta saat 

ideaa tavoitteiden määrittelyyn ja mittareihin 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu  Katso video 

https://bit.ly/3WvgaCr  

Huomaa, että KA122-SCH-toiminnon tarkoituksena on sekä tarjota yksilöille 

oppimismahdollisuuksia että tukea koulujen kansainvälistymistä ja kehitystä. 

 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmien-painopisteet
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
https://bit.ly/3WvgaCr


11 
 

 
 

Activities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitse kertaalleen 

tarvitsemanne Activity 

Type -muodot.  

Lisää rivejä erilaisille 

liikkuvuusmuodoille 

 

Huomaa, että jokainen liikkuvuusmuoto on 

erikseen, ja kuvailet ja perustelet jokaisen 

liikkuvuusmuodon seuraavilla alasivulla 

erikseen.  

Activities -välilehdellä 

valitset ne liikkuvuusmuodot, 

joihin haette avustusta.  

Activity Type jakaantuu seuraavalla sivulla 

flow-riveihin, eli kun esimerkiksi 

liikkuvuuden osallistuja, kohdemaa, 

matkatapa tai kesto on erilainen niin se on 

eri rivillä eli flowssa. 

”Activities” jakautuu useaan eri alasivuun. 

Seuraavat sivut on tehty helpottamaan 

navigointiasi.  

HUOM! Älä täydennä aktiviteetteja ennen 

kuin 

• Context -osa on valmis  

• Kaikki hakija ja vastaanottavat 

organisaatiot on merkitty 

• Objectives -osa on valmis 

Hakemus saa sisältää enintään 30 

liikkuvuustoimintojen 

osallistujaa. Tähän 

enimmäismäärään ei lasketa 

mukaan valmistelevia vierailuja ja 

tukihenkilöiden osallistumista.  

Jos nämä ei ole 

tehtyinä, taulukot 

eivät toimi ja saat 

virheilmoituksia.  
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ACTIVITIES 

 

 

 

 

Tarvittaessa voit 

poistaa Acticity 

Type -muodon 

tässä näkymässä  

Tällä Summary -

välilehdellä et voi tehdä 

muutoksia. Muutokset 

teet seuraavilla sivuilla.  

Väkästen suunta vaihtamalla alas – 

oikealle voit rajata/kasvattaa ”Content 

menun” näyttöä.  

Jos kaikki tieto ei ole 

nähtävilläsi, niin 

vieritä palkkia.  

Valitse kaikki ne 

Activity Type -

muodot, joita aiotte 

toteuttaa.   

Tämän sivunäkymän 

saat painamalla 

”Activities” -otsikkoa  

Sen sivun missä kulloinkin olet, 

näet otsikon sinisestä 

tummennuksesta 

Muotojen alasivuilla on erilaisia 

pakollisia kysymyksiä esim. Non-

teaching staff, kerää tilastotietoa siitä, 

kuinka moni henkilöstöliikkujista ei ole 

opettaja.  
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 JOS SINULLA ON ONGELMIA KOHDASSA ”DESTINATION COUNTRY”  

 

ACTIVITIES 

 

 

 

Voit muokata Activity Type -tietoja vasemman reunan 

”Content menun” kautta. 

Jos maavalikko häviää, olet luultavasti valinnut 

”Hosting organisation = Not defined”. Tämä 

valinta ei toimi oppilas/opiskelijaliikkuvuuksissa. 

Kohdekoulu on pakko nimetä ”Hosting 

organisations” -osassa.   

Tukihenkilö voi olla sellaisten osallistujien 

mukana, joilla on muita vähemmän 

mahdollisuuksia, tai alaikäisten ja sellaisten 

nuorten mukana, joilla on vain vähän 

kokemusta kotimaansa ulkopuolelta.  

Ryhmätoiminnoissa ryhmän mukana on oltava 

pätevää opetushenkilöstöä oppimisprosessin 

helpottamiseksi. Tukihenkilö on osallistujien 

mukana liikkuvuustoiminnossa ja suojelee, 

tukee ja avustaa heitä sekä helpottaa tehokasta 

oppimista liikkuvuuskokemuksen aikana. 

Tukihenkilöt ovat 

välttämättömiä 

ryhmäliikkuvuudessa, mutta 

heitä on tarvittaessa myös 

muissa 

(oppilas)liikkuvuusmuodoissa.  

Accompanying person 

= tukihenkilöt 
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ACTIVITIES 

 

 
• Flow = on osallistuja tai osallistujaryhmä, joka menee samaan määränpäähän samaksi ajaksi ja samoilla järjestelyillä.  

• Jos saman määränpään osallistujilla on erilaiset järjestelyt (esimerkiksi matka tai matkatapa, erilainen kesto jne.),  

jaa liikkuvuudet Flow -riveihin.  

• Tässä taulukossa antamasi tiedot siirtyvät automaattisesti budjetin tietoihin.  

Voit muokata Flow-budjettitietoja hakemuksen lähettämiseen saakka ”Go to” -napista.  

• Ole tarkkana siitä, että merkitset kaikki suunnitellut liikkuvuudet! Muutoksia ei voi hakuajan jälkeen tehdä eli  

jos jotain on unohtunut niin sitä ei voi enää hakuajan jälkeen lisätä. 

 

Liikkuvuussuunnitelmat (henkilöt, kohteet, maat) voivat 

muuttua toteutusvaiheessa. Mutta toteutuvien liikkuvuuksien 

pitää olla hakemuksen tavoitteiden mukaista.  Jos tulee liikaa rivejä, 

voit poistaa rivin 

Delete -painikkeella  

Activities 

- Flows 

 

Muokkaa 

budjettitietoja Go 

to -painikkeella.    

Oppilasryhmien liikkuvuus: Ryhmä lähettävän koulun oppilaita voi 

opiskella tietyn ajan vertaistensa kanssa toisessa maassa. Oppilaiden 

mukana on oltava lähettävän koulun opettajia tai muuta pätevää 

opetushenkilöstöä koko toiminnon ajan ohjaamassa oppimisprosessia. 

Tarvittaessa myös muut aikuiset voivat toimia tukihenkilöinä mukana 

olevien opettajien tukena. 

Tukihenkilöitä on mukana useampi 

riippuen ryhmäläisten iästä, 

kohderyhmästä, tilanteesta, 

organisaation omista säännöistä jne.  
Voisi olla 

esim. 3-4 

tukihlöä jos 

20 liikkujaa.  



15 
 

 
 

Description  

 

 

 

 

Jokainen 

liikkuvuusmuoto 

kuvaillaan erikseen  

Liikkuvuusmuodon pitää 

liittyä aiemmin antamaasi 

tavoitteeseen 

Lue huolellisesti “Erasmus-

laatustandardit” 
https://ec.europa.eu/programmes/erasm

us-plus/resources/documents/erasmus-

quality-standards-mobility-projects-vet-

adults-schools_en   

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu 

käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomenkielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.  

Vastauksissa tulee olla mahdollisimman täsmällinen; mitään tietoa ei tule pitää itsestäänselvyytenä, sitä mitä 

ei ole hakemuksessa ei voida huomioida. Vastaukset kirjoitetaan kokonaisina lauseina, käyttäen 

mahdollisimman selkeää kieltä. 

Ota vastauksissasi 

laatuohjeet huomioon! 

Kerro konkreettisesti, 

kuinka toimintanne on 

laatuohjeen mukaista.  

Ota huomioon myös painopisteet: 

osallisuus- ja moninaisuus, 

digitaalisuus, ympäristövastuullisuus. 

Kerro, kuinka huomioitte ne 

toiminnassanne tai jos painopiste ei 

toteudu niin mainitkaa, miksi 

painopiste ei sovellu tähän 

hankkeeseen. Lue 

oph.fi/painopisteet 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmien-painopisteet
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MUUTAMA NOSTO AVUSTUSMÄÄRISTÄ 
ks. tarkemmin hakuopas https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-school  

• Matkatuki: Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria  

o Välimatkalaskuri https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator  

o Ympäristövastuullisuus - Erasmus+ -ohjelman painopiste https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ymparistovastuullisuus-erasmus-ohjelman-painopiste  

• Osallisuustuki organisaatioille: Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset. Rahoitustapa: Tuki  

yksikkökustannuksiin, 100 €/osallisuusliikkuvuus. Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.    

• Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut 

matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista). Rahoitustapa: Todelliset kustannukset. 

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. 

• Poikkeukselliset kulut: Rahoitustapa: Todelliset kustannukset. Kohdentamiskäytäntö: Hakijan on perusteltava hakemus, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä se. 

o Poikkeukselliset kulut: Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset. 100 % tukikelpoisista kustannuksista.  
o Korkeat matkakulut: Osallistujien ja heidän avustajiensa korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai 

muiden esteiden vuoksi.  80 % tukikelpoisista matkakuluista. Hakuvaiheessa hakijan tulee tehdä ennakkolaskelma matkakuluista ja kattava kuvaus ja perustelut, jotka on 

liitettävä hakulomakkeen budjettiosioon.  

• Kaikki sovellettavat korvausmäärät vuodelle 2023 löydät tämän ohjeen loppuosasta.  

 

Budjettitaulukot löydät Activities – Flow -rivin lopusta ”Go to” -painikkeesta  
 

 

 
Valitse avustukset 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-school
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ymparistovastuullisuus-erasmus-ohjelman-painopiste
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Budget – Individual Support  
 

 
 

 

 

 

 

 

Flow -tiedot siirtyvät Budget -

taulukkoon automaattisesti. Voit 

muuttaa osallistujamääriä Flow -

tiedoissa. 

 

Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää 

tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen 

jälkeen. Tavanomaista matka-avustusta 

saavien osallistujien ja tukihenkilöiden osalta 

sitä voidaan myöntää enintään kahdelta 

matkapäivältä ja vihreän matka-avustuksen 

osalta enintään kuudelta matkapäivältä. 

Ole tarkkana siitä, että kaikki liikkuvuudet 

tulevat varmasti merkittyä flow-

budjettitaulukkoihin! Muutoksia ei voi 

hakuajan jälkeen tehdä eli jos jotain on 

unohtunut niin sitä ei voi enää hakuajan 

jälkeen lisätä. 

 

Lisäät matkapäivät itse, ole tarkkana! 

Varsinkin vihreän matkustamisen 

osalta, kun matkapäiviä voi olla jopa 6.  

Huom. 

väkänen 
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Budget – Travel – tai Exceptional costs for expensive travel 

 
Poikkeukselliset kulut korkeisiin matkakuluihin:  
Tukea voidaan myöntää, jos hakija pystyy perustelemaan, että välimatkalaskurin mukainen korvaus ei kata vähintään 70 % osallistujan matkakuluista. Hakemuksen 

perusteluissa ja loppuraportin kulujen todentamissa noudatetaan hakijan organisaation matkakorvaussääntöjä. Kalliiden matkojen poikkeukselliset kustannukset 

korvaavat tavallisen matkatuen, eli välimatkalaskurin, mukaiset korvaukset. Matkakulu haetaan joko tavanomaisena matkatukena tai poikkeuksellisena 

tukena. Poikkeukselliset kulut pitää 1) perustella kattavasti, 2) kulut on ilmoitettava konkreettisesti ja 3) viitata välimatkalaskurin km-määrään. Hakemuksessa on oltava 

1) Matkareitin kuvaus, 2) Välimatkalaskurin km-määrä, 3) Matkakulujen kustannusarvio. Poikkeuksellisten kulujen todentaminen perustuu loppuraporttivaiheessa todellisiin 

kuluihin, jotka pitää todentaa tositteilla/ kuiteilla/ ote organisaation matkajärjestelmästä (esim. M2 matkalasku). Matkat toteutetaan taloudellisella tavalla.  

 

 

 

Käytä välimatkalaskuria 
https://ec.europa.eu/programmes/erasm

us-plus/resources/distance-calculator 

Poikkeukselliset kulut korkeisiin matkakuluihin 80 % tukikelpoisista 

matkakuluista. Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä korkeat 
matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen 
tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi.  

 
 

Pitkäkestoiseen 
liikkuvuuteen 

osallistuville oppilaille ja 
heidän tukihenkilöidensä 

edestakaiset 
matkakustannukset 
asuinpaikkakunnalta 

järjestettävän 
lähtövalmennuksen 
tapahtumapaikalle.  

 

Green travel. Tiedoksi 

vakuus, josta ilmenee 

säännöt 
https://www.oph.fi/sites/d

efault/files/documents/Vih

re%C3%A4n%20matkustam

isen%20vakuus.docx  

ks. ohje korkeisiin 
matkakuluihin 
https://bit.ly/3jvj6Au  

 
 

Hae liikkuvuuksien matkatuet 

joko välimatkan mukaan tai 

korkeina matkakuluina. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%A4n%20matkustamisen%20vakuus.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%A4n%20matkustamisen%20vakuus.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%A4n%20matkustamisen%20vakuus.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%A4n%20matkustamisen%20vakuus.docx
https://bit.ly/3jvj6Au
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Budget – Linguistic support  

 
Kielivalmennustuki on tukikelpoista yli 30 päivää kestävään henkilöstön liikkuvuuteen sekä oppijoiden lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöliikkuvuuteen osallistuvien osalta. Tukea maksetaan vain, jos 

osallistuja ei voi saada kielivalmennusta verkossa, koska tarvittavaa kieltä tai opetustasoa ei ole saatavilla. Jälkimmäistä ehtoa ei sovelleta oppimiseen liittyviin oppilaiden pitkäkestoisiin 

liikkuvuustoimintoihin osallistuville myönnettävään korotettuun tukeen. Kustannukset, jotka aiheutuvat kieltenopetusmateriaalin ja koulutuksen järjestämisestä osallistujille, joiden on parannettava 

toiminnon aikana käyttämänsä opiskelu- tai harjoittelukielen taitoa. Lisäksi: 150 euroa korotettua kielivalmennustukea oppimiseen liittyvän oppilaiden pitkäkestoisen liikkuvuustoiminnon osallistujaa 

kohden. Kielivalmennuksen verkkoalustana toimii komission EU Academy – oppimisympäristö (Moodle) https://academy.europa.eu/  

Budget – Preparatory visits 

 
Organisaatiot voivat järjestää valmistelevan vierailun vastaanottavaan kumppaniorganisaatioon ennen liikkuvuustoiminnon toteuttamista. Valmistelevat vierailut eivät ole erillisiä toimintoja, vaan 

henkilöstön tai oppijoiden liikkuvuutta tukeva järjestely. Jokaisella valmistelevalla vierailulla on oltava selkeät perusteet ja niiden täytyy palvella liikkuvuustoimintojen osallistavuuden, laajuuden ja 

laadun parantamista. Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää esimerkiksi, jotta voidaan valmistella paremmin niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuusjaksoja, 

aloittaa yhteistyö uuden kumppaniorganisaation kanssa tai valmistella pidempiä liikkuvuustoimintoja. Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää kaikenlaisia oppijoiden tai henkilöstön 

liikkuvuustoimintoja varten täydennyskoulutusta lukuun ottamatta. 

Valmistelevan vierailun tuki on 575 euroa eli siihen ei tule matka-organisointi- ja yksilötukea.  

 

Pitkäkestoiseen 

opiskelijavaihtoon 150 € 

kielitukea lisää.  Kielivalmennuskieli    

Sitten kun OLS 

toimii, tämä  

lisätuki poistuu  

https://academy.europa.eu/
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Activities – Group mobility 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ryhmäliikkuvuuksiin liittyy usein vastavuoroisuus. Vieraanvaraisuuteen ei ole olemassa yksikkökulua mutta voitte sopia kumppanikoulun kanssa ko. 

ryhmäliikkuvuuden organisointituen käytöstä. Vieraanvaraisuus teemaa on käsitelty pitkäkestoisen oppilasvaihdon oppaassa sivuilla 21-22. Varsinkin 

jos yhteistyö on jatkuvaa kumppanikoulujen kanssa kannattaa tehdä yhdessä ”Memorandum of understandin”, jossa nämä asiat sovitaan 

kirjallisesti.  

- Ryhmäliikkuvuudessa oppilaat/opiskelijat oppivat yhdessä toisen maan oppilaiden kanssa heidän koulullaan. Ryhmällä on koulultaan mukana 

ohjaaja/t. 

Budget -sivun tiedot tulevat Activities -sivulta, ja siksi osa 

budjettivalinnoista myös tehdään siellä. Eli jos huomaat 

väärin merkityn tukihenkilön, osallisuustuen määrä tai 

merkinnän blended  activity palaa Activities -sivulle ja valitse 

muoto.  

Merkitse osallisuustukeen 

oikeutettujen määrä 

Merkitse jos blended = 

Monimuotoliikkuvuus 

Monimuotoliikkuvuus on fyysisen ja virtuaalisen 

komponentin yhdistelmä, jolla edistetään 

yhteistoiminnallista verkko-

oppimista/ryhmätyötä. 

Esim. eTwinning 

https://www.oph.fi/fi/etwinning  

Katso Padlet -jossa on pohdittu eri 

ryhmissä, mitä osallisuustuki voi olla 

https://bit.ly/3ecPt48  

https://www.oph.fi/fi/etwinning
https://bit.ly/3ecPt48
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Budget – Courses and training 

 

 

 

Voit etsiä hankkeenne tavoitteisiin sopivia kursseja eri väylien kautta. Yleisinä ehtoina kohdepaikan kelpoisuudelle on:  

• kohdemaa on Erasmus+ -ohjelmaan osallistuva maa 

• kurssi on hakemuksenne tavoitteiden mukainen 

• osallistuja ja organisaatio on tehnyt valinnassa laatu- ja hintavertailua 

Etsi eri oppiaineiden kursseja ja koulutuksia esimerkiksi School Education Gateway -verkkofoorumin kurssiluettelosta. Koulutukset on tarkoitettu opettajille ja koulun 

muulle henkilöstölle. Huomaa, että Euroopan komissio ei takaa ilmoitettujen kurssien laatua. School Education Gateway -kurssiluettelo: 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm  

Huomioi, että vuonna 2022 Euroopan komission eTwinning ja School Education Gateway -alustat uudistuivat merkittävästi ja ne muodostavat European School Education 

Platform -alustan. Alusta otetaan käyttöön vaihe vaiheelta. European School Education Platform: https://school-education.ec.europa.eu/en  

Huomioi, että isot messut ja konferenssit eivät yleensä sovellu koulutukseksi, koska liikkuvuudesta pitää saada osallistumistodistus. Käytettäviä menetelmiä ei ole rajattu 

näihin edellä mainittuihin komission tarjoamiin välineisiin, vaan voit löytää sopivan kohteen myös muuta kautta. 

Komission laatuohje kurssivalintaan: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-

individuals_en  

 

 

 

Kurssimaksutuki on 80 euroa osallistujaa kohden päivässä. Yksittäinen henkilöstön jäsen 

voi saada enintään 800 euroa tukea kurssimaksuihin yhden avustussopimuksen puitteissa.  

 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://school-education.ec.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
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Budget – Inclucion support 
 

 
 

Osallisuus ja moninaisuus 

Osallistuminen halutaan mahdollistaa yhä useammalle yksilölle ja laajemmille kohderyhmille.  Siksi uudessa Erasmus+ -ohjelmassa poistetaan esteitä, joita eri kohderyhmät 
saattavat kansainvälistymisessä kohdata. Komissiolta on ilmestynyt uusi asiakirja, jonka tavoitteena on auttaa luomaan kaikille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua 
ohjelmaan. Sen mukaan esteitä voivat olla vammaisuus, terveysongelmat, koulutusjärjestelmiin liittyvät esteet, kulttuurierot, sosiaaliset esteet, taloudelliset esteet, 
syrjintään liittyvät esteet, maantieteelliset esteet.  

 

 

 

Perustele, erittele osallisuustuen tarve asioina ja euroina. Esim.    

- matkalaukku 40 euroa * osallisuus hlö-määrä 

- passi 50 euroa+ kuva20 euroa + matka * osallisuus hlö-

määrä 

Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö perustelu.  
 

 

Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on 
muita vähemmän mahdollisuuksia ja heidän 
tukihenkilöihinsä suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan 
lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos 
tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja 
yksilötukea koskevista kululuokista). 100 % tukikelpoisista 
kustannuksista. 
 
 

Katso Padlet -jossa on pohdittu eri 

ryhmissä, mitä osallisuustuki voi olla 

https://bit.ly/3ecPt48   

Lue osallisuus- ja 

moninaisuusstrategia  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/implementation-guidelines-

erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-

and-diversity_en  

Lue lisää 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat

/osallisuus-ja-moninaisuus  

Osallisuustuki organisaatiolle: Niiden 
osallistujien, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, 
liikkuvuustoimintojen järjestämiseen 
liittyvät kustannukset. 100 euroa 
osallistujalta. Perusteena niiden 
osallistujien määrä, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia.  
 
 

https://bit.ly/3ecPt48
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/osallisuus-ja-moninaisuus
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/osallisuus-ja-moninaisuus
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Budget – Exceptional costs  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Poikkeukselliset kulut: Viisumit ja niihin liittyvät 
kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, 
lääkärintodistukset. 100 % tukikelpoisista 
kustannuksista.  
Korkeat Matkakulut: 80% % tukikelpoisista 
kustannuksista. 
 

 

Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö perustelu.  
 

 

Poikkeukselliset kulut: Vakuudesta 
aiheutuvat kustannukset. Tämä ei 
ole käytössä Suomessa.  
 

 

Valitse 
liikkuvuus-flow. 
 

 

Valitse hlö-
määrä 
 

 
Kuvaile ja perustele 
konkreettisesti. Älä 
anna henkilötietoja.  
 

 

Arvioi kulu euroina.  
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Quality Standards 

 

 

 

 

- Liikkuvuustoimintoja toteuttavien organisaatioiden on noudatettava yhteisiä Erasmus+-laatuvaatimuksia. Niiden tarkoituksena on   

varmistaa, että liikkuvuusjakson kokemukset ja oppimistulokset ovat mahdollisimman hyviä kaikille, ja että kaikki ohjelmasta   

avustusta saavat organisaatiot edistävät osaltaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Laatuvaatimuksiin liittyen hyväksytyille hankkeille on 

olemassa erilaisia lomakkeita, joiden on tarkoitus auttaa sinua laadukkaan hanketyöskentelyn toteutuksessa. Yhteenveto lomakkeista 

https://bit.ly/3WtQl5U  

Lue laatustandardit 

huolella ja ota ne 

huomioon vastauksissasi 

kautta koko hakemuksen.   

Lisää ruksit sen merkiksi, että 

sitoudutte noudattamaan 

laatuvaatimuksia.    

Huomaa, että hakemuksessa 

sinun pitää kertoa, kuinka 

toteutatte nämä asiat 

hankkeessanne.  

Laatustandardit 
https://ec.europa.eu/programmes/

erasmus-

plus/resources/documents/erasmus

-quality-standards-mobility-

projects-vet-adults-schools_en   

https://bit.ly/3WtQl5U
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
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Follow-up 

 

 

 

 

 
Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu 

käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomenkielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.  

Painopisteet 

oph.fi/painopisteet  

Laatustandardit 

https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/document/e

rasmus-quality-standards-

mobility-projects-vet-adults-

schools  

Lue 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat

/nain-suunnittelet-ja-toteutat-

erasmus-hankkeen     

Käytä vaikuttavuustyökalua 

https://www.oph.fi/fi/ohjel

mat/erasmus-

vaikuttavuustyokalu  
Lue  osallisuus- ja moninaisuusstrategia 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/implementation-guidelines-

erasmus-and-european-solidarity-corps-

inclusion-and-diversity_en  

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmien-painopisteet
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
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Project Summary 

 

 

 

 

 Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu 

käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomenkielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.  

Tätä tekstiä käytetään 

erilaisissa julkaisuissa kuten 

esim. EU:n komission 

hanketietokannassa 

https://ec.europa.eu/progr

ammes/erasmus-

plus/projects/  

Huomaa, että tämä teksti 

mahdollisesti julkaistaan, 

joten se on "käyntikortti" 

hankkeeseenne laajalle 

yleisölle. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Declaration on honour 

 

• Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö allekirjoittaa Declaration on Honourin, ja hänen on oltava sama henkilö kuin hakemuksen kohdassa Legal 

Representative.  

o jos laillinen edustaja on vaihtunut akkreditointihakemuksenne jälkeen, ilmoita muutos lomakkeella 

https://www.vismasignforms.com/form/d3a6321a-cb0d-4f29-a8c6-4ac35a1adf1b  

o jos laillinen edustaja on estynyt allekirjoittamaan, määräytyy allekirjoittaja työjärjestyksenne mukaan. Pyydämme ystävällisesti teitä 

kirjoittamaan Declaration on Honour -lomakkeeseen tilanteesta lyhyen selitteen. Tällaisia ovat esim. sijaisuus loman aikana tai viransijaisuus 

• Tulosta Declaration on Honourin jokainen sivu  

o Viimeisellä sivulla on allekirjoituskohta = laillinen edustaja täydentää kohdat allekirjoitus ja päivämäärä.  

o Skannaa kaikki Declaration on Honourin -sivut.  

o Lataa skannattu Declaration on Honour hakulomakkeeseen.  

Tulosta Declaration of 

Honour tästä 

painikkeesta. Huom! 

Tulosta Declaration of 

Honourin kaikki sivut. 

Skannaa jokainen sivu allekirjoitetusta 

Declaration of Honour tietokoneellesi.  

Lataa Declaration of Honour tästä 

painikkeesta hakulomakkeeseen.  

 

Voit liitteiden avulla lyhentää 

vastuksiasi, mutta kaiken oleellisen 

pitää ilmetä hakulomakkeesta. 

Liitteet ovat vain tukimateriaalia 

hakemukseenne. 

https://www.vismasignforms.com/form/d3a6321a-cb0d-4f29-a8c6-4ac35a1adf1b
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Declaration of Honour -

tiedoston löydät Download 

Declaration On Honour -

painikkesta. Tarkista tiedot 

ja tulosta kaikki sivut.  

Laillinen edustaja päivää ja 

allekirjoittaa.  

Hakemus täydentää 

automaattisesti osan 

tiedoista. Statutory 

registration number ei ole 

pakollinen. 

Tarvittaessa muuta tietoja 

OID-koodilanne. Ohje 

https://www.oph.fi/sites/def

ault/files/documents/oid_m

uutosohje_06102020.pdf  

Skannaa kaikki sivut ja lisää 

tiedosto lomakkeelle 

kohdasta  ”Add Declaration 

On Honour” 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid_muutosohje_06102020.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid_muutosohje_06102020.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oid_muutosohje_06102020.pdf
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Checklist  

  

 

Sharing  

  

 

Tarkistuslista siitä, että olet 

muistanut kaiken. Lisää ruksit.   

Voit jakaa luku, 

kirjoitus ja 

lähetysoikeuden 

Tietosuojaseloste 

https://webgate.ec.europa.e

u/erasmus-esc/index/privacy-

statement  

HUOM! Sharing -toiminto ei ole 

täysin toiminut aiemmalla 

hakukierroksella. Käytä sitä siis 

varoen ja huomaa, että varsinkin 

lähetysoikeuden jakaminen ei 

välttämättä onnistu.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
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Hakemuksen lähettäminen 
 

 

 

 

 

 

Lähetä hakemus sähköisesti määräaikaan mennessä 23.2.2023 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12). Vain määräaikaan mennessä sähköisesti lähetetyt 

hakemukset huomioidaan. Postitse lähetetyt hakemukset hylätään. Organisaatio voi lähettää vain yhden hakemuksen/hakukierros.  

Suosittelemme hakemuksen lähettämistä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä ja säilyttämään alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet 

hankemapissanne eli vähintään laillisen edustajan allekirjoitus (Declaration on Honour).  

Huomaa, että voit muokata lähetettyä hakemusta hakuajan päättymiseen saakka kohdasta My Applications. Huomioi, että muokattu hakemus pitää 

lähettää uudelleen. Otamme huomioon viimeisimmän ennen hakuajan päättymistä vastaanotetun hakemusversion.  

 

Lähetysnappi aktivoituu, 

kun kaikki pakolliset 

kentät on täytetty eli x -

merkit on muuttuneet 

vihreiksi väkäsiksi.  

Lähetystiedot 

näet täältä.  

Lähetystiedot 

näet täältä.  
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Liikkuvuusmuodot ja hakemuksen arviointikriteerit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit hakea eri 

liikkuvuusmuotoja samalla 

hakemuksella.  

Maksimi on 100 p  

alle 60 p  hakemukset 

hylätään  

 

Alin hyväksytty pistemäärä 

määräytyy budjetin 

riittävyyden mukaan 

 Jos jostain alle 50% pistemäärästä 

hylkäys  
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Yleissivistävä koulutus sovellettavat korvausmäärät vuonna 2023 
Lähde: Erasmus+ ohjelmaopas 2023 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en  

 

Matkaetäisyys 
yhteen suuntaan Korvaus (EUR) 

Green 
travel 

0-99 km                      23             

100-499 km 180 210 

500-1999 km 275 320 

2000-2999 km 360 410 

3000-3999 km 530 610 

4000-7999 km 820   

vähintään  
8000 km 1500   

 
Matkatuki henkilöstölle, opiskelijoille ja oppilaille    
• Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta 

tapahtumapaikalle.  

• Lisäksi osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset 
asuinpaikkakunnalta pitkäkestoiseen liikkuvuuteen osallistuville oppilaille järjestettävän 
lähtövalmennuksen tapahtumapaikalle.  

• Lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys ilmateitse käyttämällä Euroopan komission 
verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria.  

•  Välimatkalaskuri  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

 

Yksilötuki 

• Osallistujien ja avustajien oleskelukustannukset toiminnon aikana. 

• Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen jälkeen. Tavanomaista matka-avustusta saavien osallistujien ja 

tukihenkilöiden osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta matkapäivältä ja vihreän matka-avustuksen osalta enintään kuudelta matkapäivältä. 

• Perusmäärää maksetaan toiminnon 14. päivään asti. Toiminnon 15. päivästä lähtien maksettava määrä on 70 prosenttia perusmäärästä. 

Maksettavat määrät pyöristetään lähimpään kokonaiseen euroon.  

Kohdemaa: Opiskelija/oppilasliikkuvuus 1 - 14 pv 15 -  pv 

Maaryhmä 1: Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liechtenstein 72 50 

Maaryhmä 2: Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska Saksa, Italia, Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali 63 44 

Maaryhmä 3: Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki, Liettua, Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, Pohjois-
Makedonian tasavalta, Serbia 

54 38 

 

Kohdemaa: Henkilöstöliikkuvuus 1 - 14 pv 15 -  pv 

Maaryhmä 1: Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liechtenstein 180 126 

Maaryhmä 2: Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska Saksa, Italia, Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali 160 112 

Maaryhmä 3: Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki, Liettua, Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, Pohjois-
Makedonian tasavalta, Serbia 

140 98 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Erasmus+ -ohjelmaopas 

2023 

https://ec.europa.eu/progra

mmes/erasmus-

plus/programme-

guide/part-b/key-action-

1/mobility-pupils-and-staff-

school-education_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-pupils-and-staff-school-education_en
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Lisätietoja  
Huomaathan, että hakemuksen tulee täyttää muodolliset kriteerit, jotta se etenisi seuraavaan vaiheeseen. Lähetämme avustussopimukset 

allekirjoitettavaksenne myöhemmin keväällä.  

Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi Erasmus+ -ohjelmaoppaan kanssa. Hakuopas ja ehdotuspyyntö löytyvät  

• Euroopan komission verkkosivulta: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines?facets__field_eac_type=147  

 

Lisätietoa yleissivistävän koulutuksen KA1-tiimiltä:  

• Sirkka Säikkälä, puh.0295 338 583, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi 

• Liisi Airas, puh.  0295 331 565, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi 

• Maive Matikainen, puh. 0295 338 613, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi 

• Katariina Petäjäniemi, puh. 0295 338 506, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi 

 

Hakuinfo-webinaarit https://bit.ly/3VpEqVp  

 

Lisätietoa hausta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-sch  

 

Facebook: @kansainvalisyyttakouluille   

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines?facets__field_eac_type=147
tel:0295331565
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
https://bit.ly/3VpEqVp
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-sch

