
Sähköposti KA122-SCH -hankkeiden yhteyshenkilöille 1.7.2022 

Aihe: Erasmus+ KA122 -hankkeiden infokirje 3/2022 infobrev  

Tässä sinulle infokirje Erasmus+ KA122 -hankkeenne koordinoimiseen yleissivistävässä koulutuksessa. 

Hankeohjauksessamme meillä on tapana lähettää KA1 -hankkeiden yhteyshenkilöille infokirjeitä, joissa 

kerromme avustuksen ajankohtaisista asioista. Tämä infokirje on vuosina 2021 ja 2022 avustuksen saaneille 

hankkeille.  

På svenska nedan 

Ajankohtaista  

Aluksi muutama yhteinen asia, ja sen jälkeen eri vuosina hyväksytyille ajankohtaisia asioita.   

Koulutuksia: Järjestämme syyskuussa molempien vuosikertojen (2021 ja 2022) yhteisen ja vapaaehtoisen 

kokopäivän lähialoituskoulutuksen 23.9.2022 klo 10 - 16. Samasta organisaatiosta voi osallistua 

maksimissaan kolme osallistujaa ja matkakuluihin voitte käyttää hankkeenne organisaatiotukea. 

Ilmoittautumislomakkeen ja tarkemmat tiedot koulutuksesta löydät Lähitapaamisia ja webinaareja -otsikon 

linkeistä.   

SEURAAVAKSI MUUTAMA AJANKOHTAINEN ASIA ERI VUOSIKERROILLE 

• Vuonna 2022 hyväksytyt hankkeet  

o Aiemmasta infosta poiketen avustussopimus lähetetään allekirjoitettavaksenne elokuussa.  

o Liikkuvuuksia voi kuitenkin olla 1.6.2022 alkaen. On siis poikkeuksellisesti sallittua, että 

teidän ja kansallisen toimiston välinen avustussopimus allekirjoitetaan jälkikäteen.  

o Raportointi- ja hallinnointiväline, Erasmus+ Beneficiary Module eli BM ei ole vielä uusien 

hankkeiden käytössä, sillä se avautuu vasta kun avustussopimus on allekirjoitettu. Kun BM 

avautuu hankkeellesi niin, saat sähköpostin EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM -

osoitteesta.  

o Liikkuvuuksissa sovellettavat korvausmäärät vuodelta 2022 löydät  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/2022%20Annex%20IV%20Applicable%2

0rates.pdf  

 

• Vuonna 2021 hyväksytyt hankkeet  

o Erasmus+ Beneficiary Module eli BM -kehitystyö jatkuu edelleen.  

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

▪ Siirry BM -ohjeeseen: 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Beneficiary+Guides+-

+Project+implementation+phase   

▪ Siirry liikkuvuusjakson BM-kirjausohjeeseen: 

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=44166165   

 

Lähitapaamisia ja webinaareja  

• Viestintä- ja vaikuttavuusinfo Erasmus+ -hankkeille 9.9.2022 klo 10 - 11.30 

o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/viestinta-ja-vaikuttavuusinfo-

aikuiskoulutuksen-ja-yleissivistavan-koulutuksen  

• Hyvän ja vaikuttavan kv-hankkeen suunnittelu 22.9.2022 klo 12.30 - 15.30 

o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri  

• Erasmus+ KA122-SCH -hankkeiden aloituskoulutus Helsingissä 23.9.2022 klo 10 – 16 
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o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-ka122-sch-hankkeiden-

aloituskoulutus-yleissivistavassa-koulutuksessa  

Pakolliset lomakkeet eri liikkuvuusmuodoissa  

Teimme sinulle taulukon, joka toivottavasti auttaa sinua hankehallinnossa. Nämä lomakkeet löytyvät 

verkkosivultamme otsikon avustussopimus ja sen liitteet alta  

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch 

Taulukko tarvittavista Erasmus+ -liikkuvuuden asiakirjoista eri liikkuvuusmuodoissa 

Liikkuvuusmuodot Apuraha-

sopimus 

Learning 

agreement 

Osallistuja-

todistus 

Osallistuja-

raportti 

Henkilöstö      

• Job shadowing (2-60 pv) (x) x x x 

• Opettaminen ulkomailla (2-365 pv) (x) x x x 

• Kurssille osallistuminen (2-30 pv) (x) - x x 

Oppilaat ja opiskelijat      

• Oppilasryhmien liikkuvuus 
vastaanottavassa koulussa (2-30 pv, 
osallistujia kahdesta maasta) 

- x x Tukihenkilölle 

• Lyhytkestoinen liikkuvuus (10-29 pv) (x) x x x 

• Pitkäkestoinen liikkuvuus (30-365 pv) (x) x x x 

Muu toiminta      

• Kutsutut asiantuntijat (2-60 pv) (x) - x - 

• Opettajaopiskelijaharjoittelijoiden 
vastaanottaminen (10-365 pv) 

- - x x 

• Valmistelevat vierailut  - - x+ ohjelma  - 

 
Pitkäkestoinen oppilas- ja opiskelijavaihto 
Hanke voi järjestää oppilaille ja opiskelijoille 30–365 päivää kestävän liikkuvuusjakson ulkomaisessa 
koulussa. Osallistuvien organisaatioiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toiminta. Liikkuvuuden 
laadukkaan valmistelun, toteuttamisen ja seurannan varmistaminen on onnistumisen edellytys. Komissiolta 
ilmestyy pian opas, jonka tarkoituksena on auttaa kouluja, opettajia, oppilaita, vanhempia ja isäntäperheitä 
varmistamaan onnistunut oppimiskokemus ja oppilaan hyvinvointi ulkomailla oleskelun aikana. 
 
Alustavasti lähtövalmennuksia on ajateltu järjestettävän kolme kertaa vuodessa: syyskuussa, joulukuussa ja 
huhtikuussa.  

 

Erasmus+ KA1 yleissivistävän koulutuksen kohdemaat 
• EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, 

Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, 

Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro 
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• ETA-/EFTA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein 

• Ehdokasmaat: Serbia, Turkki ja Pohjois-Makedonian tasavalta 

 

Liikkuvuus voi tapahtua vain yllä mainittuihin kohdemaihin.  
 

Verkkosivu KA122-SCH-hankkeille  

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch  

 

Lisätietoja  

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

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

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

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

*********** 

Det här brevet innehåller information om koordineringen av ert Erasmus+ KA122-projekt. Som en del av 

projektstyrningen brukar vi skicka ut brev med information om aktuella frågor till koordinatorerna för KA1-

projekten. I infobreven behandlar vi aktuella frågor om bidraget. Vi skickar detta informationsbrev till 

projekt som fått finansiering 2021 och 2022. 

Aktuellt  

Utbildningar: I september ordnar vi frivillig inledande närutbildning på finska som är gemensam för båda 

årens projekt, 23.9.2022 klo 10 - 16. Högst tre deltagare från samma organisation kan delta och till 

resekostnaderna kan ni använda organisationsstödet för ert projekt.  Anmälningsblanketten och närmare 

information om utbildningarna hittar du i länkarna under rubriken Närmöten och webbinarier.   

HÄR NEDANFÖR TAR VI UPP NÅGRA ÄRENDEN SOM ÄR AKTUELLA FÖR PROJEKTEN BEROENDE PÅ VILKET ÅR DE 

BLIVIT GODKÄNDA 

• Projekt som godkänts 2022  

o I motsats till den tidigare informationen skickas bidragsavtalet till er för undertecknande i 

augusti.  

o Mobiliteter kan dock ordnas från och med 1.6.2022. Det är alltså undantagsvis tillåtet att 

bidragsavtalet mellan er och det nationella kontoret undertecknas i efterhand.  

o Verktyget för rapportering och administration, Erasmus+ Beneficiary Module, dvs. BM, är 

ännu inte tillgängligt för nya projekt, eftersom det öppnas först när bidragsavtalet har 

undertecknats. När BM öppnar upp för projektet får du ett epost från adressen EU 

CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM. 

o De ersättningsbelopp som tillämpas vid mobiliteter 2021 hittar du på 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/2022%20Annex%20IV%20Applicable%2

0rates.pdf  

 

• Projekt som godkänts 2021  

Erasmus+ Beneficiary Module, eller BM, utvecklingsarbetet med Beneficiary Module pågår fortfarande. 

• Gå till Erasmus+ Beneficiary Module (BM) https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/  
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• Gå till BM-instruktionen https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Beneficiary+Guides+-

+Project+implementation+phase  

• Gå till BMs utstationeringsguide för mobilitetsperioden 

https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=44166165  

 

Närmöten och webbinarier (på finska)  

 

• Viestintä- ja vaikuttavuusinfo Erasmus+ -hankkeille 9.9.2022 klo 10 - 11.30 

o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/viestinta-ja-vaikuttavuusinfo-

aikuiskoulutuksen-ja-yleissivistavan-koulutuksen  

• Hyvän ja vaikuttavan kv-hankkeen suunnittelu 22.9.2022 klo 12.30 - 15.30 

o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri  

• Erasmus+ KA122-SCH -hankkeiden aloituskoulutus Helsingissä 23.9.2022 klo 10 – 16 

o Lue lisää: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-ka122-sch-hankkeiden-

aloituskoulutus-yleissivistavassa-koulutuksessa  

Obligatoriska blanketter för olika former av mobilitet 

Tabell över erforderliga Erasmus + mobilitetsdokument i olika former av mobilitet 

Mobilitetsformer Stipendie-

avtal 

Learning 

agreement 

Deltagar-

intyget 

Participant 

Report 

Personalmobilitet     

• Job shadowing (2-60 dagar) x x x x 

• Undervisnings- eller 
yrkesutbildningsuppdrag (2-365 dagar) 

x x x x 

• Kurser och utbildning (2-30 dagar) x - x x 

Mobilitetsverksamhet för studerande     

• Mobilitet för grupper av skolelever i en 
skola i ett annat land (2-30 dagar, elever 
från minst två EU-medlemsstater) 

- x x medföljande person 

• Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för 
skolelever (10-29 dagar) 

x x x x 

• Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för 
skolelever (30-365 dagar) 

x  x x x 

Annan bidragsberättigande verksamhet     

• Inbjudna experter (2-60 dagar) x - x - 

• Möjligheten att ta emot blivande lärare 
och utbildare (10-365 dagar) 

- - x x 

• Förberedande besök - - x+ 
besöksprogram 

- 
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Långvarigt elev- eller studerandeutbyte 

Projektet kan ordna en mobilitetsperiod på 30–365 dagar för elever eller studerande i en utländsk skola. De 

deltagande organisationerna har som uppgift att planera och förverkliga verksamheten. Säkerställande av 

högklassig förberedelse, genomförande och uppföljning är en förutsättning för framgång. Snart kommer att 

publiceras en handledning vars syfte är att hjälpa skolor, lärare, elever, föräldrar och värdfamiljer att 

säkerställa en lyckad lärhelhet och elevens välbefinnande under vistelsen utomlands. 

Preliminärt är det tänkt att handledning inför avfärd ska ordnas tre gånger per år: i september, december 

och april.  

Destinationsländer för Erasmus+ KA1 för allmänbildande utbildning 

• EU-länderna: Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, 

Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, 

Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland 

• EES-/EFTA-länder: Norge, Island och Liechtenstein 

• Kandidatländer: Serbien, Turkiet och Republiken Nordmakedonien 

Mobilitet kan endast ordnas till ovan nämnda destinationsländer.  

 

Webbplatsen för KA122-SCH-projekt  

• https://www.oph.fi/sv/program/till-deltagare-i-kortvariga-mobilitetsprojekt-ka122-sch  

 

MER INFORMATION  

• Sirkka Säikkälä, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0295 338 583 

• Katariina Petäjäniemi,, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0295 338 506 

• Liisi Airas, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0295 331 565 

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

E-post till kontaktpersonerna för KA122-SCH-projekten 1.7.2022 
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