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Hei,  

hyvää alkuvuotta kaikille KA101-hankkeille. Hankkeissa on nyt jo vuoden ajan ollut todella hiljaista, mutta 
ehkä muutaman kuukauden kuluttua tilanne normalisoituu. Meillä täällä Suomessa on tällä hetkellä 
käynnissä 232 KA101-hanketta, joista reilulla 50 hankkeella hankekausi päättyy kesällä. Tässä infokirjeessä 
kerrotaan loppuraporttiwebinaarien ajankohdat ja hieman uudesta hakukierroksestakin. Tiedoksi myös, 
että vuoden vaihteessa Opetushallituksen KA1-tiimin liittyi Janne Airaksinen (janne.airaksinen@oph.fi) eli 
KA101-kysymyksissä teitä palvelee nyt kaksi henkilöä.  

 

HANKKEELLE JATKOAIKAA VAI UUSI HAKEMUS? 

Komissio on antanut koronavirustapauksissa mahdollisuuden poikkeuskestoon, jolloin hankeaikamaksimi 
piteni 24 kuukaudesta 36 kuukauteen. Jos ette ole vielä hakenut maksimikestoa, voitte hakea pidennystä 
sopimusmuutoslomakkeella. Muista kirjoittaa perusteluihin koronaviruksesta aiheutunut este suunnitellulle 
toiminnalle.  

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

Ehdoton maksimiaika hankkeelle on 36 kuukautta. Jos hankekautenne on tuossa maksimissa ja se 
päättymässä kesän tai alkusyksyn aikana niin, huomaathan tämän vuoden KA1-liikkuvuustuen haun 
luultavasti päättyvän toukokuun alkupuolella.  

 KA1-liikkuvuustuki haetaan uudessa Erasmus+ -ohjelmassa samalla hakemuksella sekä 
henkilökunnalle että opiskelijoille. Seuraa päivittyvää tiedotusta verkkosivuamme maalis-
/huhtikuun taitteessa https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-
2021-2027/erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle  

 Erasmus+ -infotilaisuus on 25.3. Muista ilmoittautua viimeistään 23.3., voit ilmoittautua samalla 
lomakkeella myös sektorikohtaisiin infoihin.  
 https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/uusi-erasmus-ohjelmakausi-starttaa-tule-mukaan  

 

KORONAN AIHEUTTAMAT KULUT 

Koronan aiheuttamat Force majeure -kulut korvataan seuraavien periaatteiden mukaan:  

 

Jos liikkuvuusjakso keskeytyi: 

1) Mikäli jakso on keskeytynyt ja jää maksettavaksi kuluja keskeyttämisen jälkeiseltä ajalta, maksetaan 
yksilötuki koko alkuperäiseltä ajalta (unit cost) ja normaali matkatuki (unit cost) ja normaali 
kurssituki (unit cost).  
 
Mikäli on täytynyt ostaa uudet paluuliput tai syntynyt muita vastaavia lisäkuluja, joista ei Force 
majeure –lomakkeessa annetun selvityksen mukaan saa korvausta, maksetaan lisäksi ylimääräiset 
paluumatkan kustannukset real cost –periaatteen mukaan. Rajana on hankkeen kokonaisbudjetti. 
 



Jos liikkuvuusjakson peruuntui ennen jakson alkua: 

2) Mikäli liikkuvuusjakso on peruttu ennen sen alkua mutta on ehditty ostaa ja maksaa matkat ja/tai 
majoitus ja/tai kurssiosallistuminen, joista ei Force majeure –lomakkeessa annetun selvityksen 
mukaan saa korvausta, hyväksytään Force majeure –lomakkeen perusteella matkatuki unit cost 
perusteella ja/tai majoitus ja/tai kurssimaksu syntyneiden kustannusten mukaan sekä 
organisointituki (unit cost). 

3) Mikäli liikkuvuusjakso on peruttu ennen sen alkua ja jakson valmistelu sekä peruuttaminen ei ole 
aiheuttanut laskutettavia kuluja mutta on edellyttänyt työpanosta oppilaitoksessa, hyväksytään 
Force majeure –lomakkeen perusteella organisointituki (unit cost).  

Täydennä näissä kaikissa tapauksissa ensin Force majeure -lomake 

- https://www.vismasignforms.com/form/a94dda9d-8f4f-4fe2-b744-bd56b856384c  

Lomakkeen vastaanottamisen jälkeen olemme sinuun yhteydessä ja neuvomme Mobility Tool -kirjaukset.  

 

LOPPURAPORTTI 60 PÄIVÄN KULUESSA HANKEKAUDEN PÄÄTYTTYÄ  
Loppuraportin teet Mobility Tool -alustalla sivulla Report. Kysymykset ovat englanniksi mutta vastaukset 
avokysymyksiin voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Loppuraportissa kuvaat hankkeenne 
toiminnan suhteessa hakemukseenne ja erityisesti sen osioon ”eurooppalainen kehittämissuunnitelma”. 
Muista siis ottaa esiin hakemuksenne! Muista myös tietosuojalaki, joten älä turhaan kerro liikkuvuuteen 
estyneiden henkilöiden nimiä loppuraportissa ja varsinkaan siihen johtaneita syitä.  

- Loppuraporttiwebinaarit  
o 7.5. klo 14-15 
o 4.6. klo 13-14 
o 1.9. klo 14-15 

- Ohjeet verkkosivulla https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle-
ka101#anchor-mobility-tool--raportointialusta-  

MOBILITY TOOL+ NIMITIEDOT HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN  

Kun hanke on suljettu, niin henkilötiedot pseudonymisoidaan eli liikkuneiden nimet ja sähköpostit eivät ole 
enää näkyvissä ilman erillisiä toimenpiteitä.  

 

VIRTUAALILIIKKUVUUDET  

Korona-aikana virtuaalivaihdot ovat mahdollisia, jos olette allekirjoittaneet hankesopimuksen 
lisäsopimuksen. Jos ette ole sitä allekirjoittaneet ja haluatte osallistua virtuaalivaihtoon, niin ottakaa 
yhteyttä meihin niin lähetämme lisäsopimuksen allekirjoitettavaksenne.  

 

Erasmus+ KA101 -hankkeen rahoituksella on mahdollista osallistua maksullisille 
täydennyskoulutuskursseille, jotka toteutetaan täysin virtuaalisesti.  

 Erasmus+ KA1 -hankkeen rahoituksella on mahdollista osallistua maksulliselle 
täydennyskoulutuskursseille, jotka toteutetaan täysin virtuaalisesti. Tukea virtuaalitoteutukseen 
myönnetään organisaatiotuen verran: 350 €.   



 Job shadowing -jaksoja ja opettajavaihtojen liikkuvuusjaksoja voidaan aloittaa virtuaalisesti, 
jos fyysisen ulkomaanjakson aloittaminen kohdemaassa ei poikkeusolojen vuoksi 
ole vielä mahdollista. Fyysinen ulkomaanjakso tulee kuitenkin suunnitella ja toteuttaa kohdemaassa 
myöhemmin, kun tilanne sen sallii ja sen tulee täyttää Erasmus+ -ohjelman minimipituuden 
vaatimukset. Virtuaalisen ja fyysisen ulkomaanjakson välissä voi olla aikaa, kunhan fyysinen jakso 
päättyy hankkeen aikana.  
 

 Sekä virtuaalinen että fyysinen ulkomaanjakso todennetaan Erasmus+ -ohjelman edellyttämin 
dokumentein.  Virtuaalisen jakson aikana osallistujalle ei makseta Erasmus+ apurahaa, mutta 
hankkeen toteuttaja/koulu/organisaatio on oikeutettu normaaliin liikkuvuuden organisointitukeen 
virtuaalisen jakson alettua. Kun fyysinen ulkomaanjakso alkaa, osallistuja saa normaalin Erasmus+ 
apurahan.  

 
 Lisäksi voidaan perustelluista syistä hyväksyä poikkeuksellisia kuluja, jotka liittyvät 

virtuaaliliikkuvuudessa tarvittavien laitteistojen tai palveluiden hankintaan tai 
vuokraukseen.  Näiden poikkeuksellisten kulujen korvattavuus suositellaan tarkistamaan etukäteen 
kansallisesta toimistosta.  

 

MOBILITY TOOL+ VIRTUAALILIIKKUVUUDEN MERKITSEMINEN 

Huomioi uusi valintaikkuna henkilön Mobilities -välilehdellä.  

 



 
UUDEN OHJELMAKAUDEN UUDISTUNUT VERKKOSIVU 

Erasmus+ ohjelman verkkosivu vuosille 2021-2027 on uudistunut. 

 https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027  

Sektorikohtaiset sivut päivitetään hakuohjeineen, kun Euroopan komissio julkaisee vuoden 2021 
ehdotuspyynnön ja ohjelmaoppaan maalis-/huhtikuun taitteessa.  

 

UUSI OHJELMAKAUSI – AKKREDITOINTI  

KA1 opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuudet haetaan jatkossa joko  

1) lyhytkestoisena hankkeena, jossa hakuaika ennakkotiedon mukaan päättyy toukokuun alkupuolella 
tai  

2) organisaatiosi akkreditointihakemuksen kautta   

Ensimmäisellä uuden Erasmus+ -ohjelmakauden hakukierroksella 2020 akkreditointia haki 68 yleissivistävän 
koulutuksen organisaatiota. Hyväksyimme 50 organisaatiota tai konsortiota, joka on 74 % hakemuksista. 
Akkreditoitujen organisaatioiden hakemukset olivat hyvin laadukkaita, sillä ennakkoilmoitettu 50 
akkreditoitavan määrä täyttyi jo arvioinnin 77 pisteessä, kun laatuvaatimus olisi vähintään ollut 70 
pistettä.  Seuraava hakukierros järjestetään todennäköisesti syksyllä 2021. 

 

MUUTA TÄRKEÄÄ 

 Ilmoita aina edunsaajaorganisaation yhteystietojen, laillisen edustajan ja hankkeen yhteyshenkilön 
muutokset sähköisellä lomakkeella https://www.vismasignforms.com/form/d3a6321a-cb0d-4f29-
a8c6-4ac35a1adf1b  

 Hankkeen hallinnossa tarvitsemasi tiedot löydät sivulta 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle  

 Usein kysytyt kysymykset https://bit.ly/2yY7Hi5  
 Muista myös Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä -ryhmä Facebookissa. Siellä on jo yli 400 

jäsentä. 
 Kun on kysyttävää, niin ole yhteydessä! Sähköpostiosoitteeseen janne.airaksinen@oph.fi tai 

sirkka.saikkala@oph.fi ja saat esittää myös webinaaritoiveita.  
 

***************** 
Hej!  
 

Kort sagt på svenska.  

Kommissionen har gett möjlighet till undantagslängd för projekt i coronavirusfall och den maximala 
projekttiden har förlängts från 24 till 36 månader. Du kan ansöka om förlängning med formuläret för 
avtalsändringar. Kom ihåg att vid motiveringen skriva in hur coronaviruset har förhindrat den planerade 
verksamheten.  

 Formulär för avtalsändring https://www.vismasignforms.com/form/20809c62-f866-440f-
9e87-56f1b97da28a  



Enligt den senaste informationen kommer ansökningsomgångarna våren 2021 för Erasmus+ och Europeiska 
Solidaritetskåren att öppnas i slutet av mars ꟷ i börjän av april. De första ansökningstiderna för år 2021 
skulle infalla i början av maj, men ändringar är fortfarande möjliga.  

 Vi informerar https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-
erasmus-2021-2027/erasmus-allmanbildande-utbildning  

 

Slutrapport inom 60 dagar efter att projekttiden slutar  

Gör slutrapporten i Mobility Tool-plattformen på sidan Report. Frågorna är på engelska, men du kan svara 
på de öppna frågorna på finska, svenska eller engelska. I slutrapporten beskriver du verksamheten i ert 
projekt i förhållande till er ansökan och särskilt till dess avsnitt ”Europeisk utvecklingsplan”. Kom alltså ihåg 
att ta fram er ansökan! Kom också ihåg dataskyddslagen så att du inte i onödan anger namnen på de 
personer som fått hinder för att delta i mobiliteten i slutrapporten och särskilt inte orsakerna till detta. 
Anvisningar för att göra slutrapport 

 Slutrapport webinar (på finska) 
o 7.5. kl 14-15 
o 4.6. kl 13-14 
o 1.9. kl 14-15 

https://www.oph.fi/sv/program/till-deltagare-i-fortbildningsprojekt-ka101#anchor-rapporteringsverktyget-
mobility-tool  

 

Mobility Tool + namninformation efter projektsslut  

När projektet stängs pseudonymiseras personuppgifterna, dvs. namnen och e-postmeddelandena för dem 
som har flyttat är inte längre synliga utan separata åtgärder. 

 

Virtuell mobilitet  

Under Corona-perioden är virtuella utbyten möjliga om du har undertecknat ett ytterligare avtal till 
projektavtalet. Om du inte har undertecknat det och vill delta i det virtuella utbytet, vänligen kontakta oss 
så skickar vi ett ytterligare avtal för dig att skriva under. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobility Tool+ märkning virtuell mobilitet 

 

                          

Programmet Erasmus+ 2021-2027 

https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-erasmus-2021-2027  

Resultatet av ansökan om ackreditering 2020 

Under den första ansökan om ackreditering under den nya programperioden för Erasmus+ 2020 ansökte 68 
organisationer inom den allmänbildande utbildningen om Erasmus+ -ackreditering. Totalt 50 organisationer 
eller konsortier godkändes, vilket är 74 % av ansökningarna. De ackrediterade organisationernas 
ansökningar höll en hög nivå. På förhand var angivet att max 50 organisationer ackrediteras och av dem 
uppfyllde alla 77 poäng eller mer, då kvalitetskravet var minst 70 poäng. Följande ansökningsomgång 
ordnas sannolikt på hösten 2021. Information om en mer exakt tidtabell ges på denna sida.  

Annat viktigt 

 Meddela alltid ändringar i förmånstagarorganisationens kontaktuppgifter, juridiska representant 
och projektets kontaktperson på formuläret för detta: https://www.oph.fi/sv/program/till-
deltagare-i-fortbildningsprojekt-ka101#anchor-meddela-forandringar  



 Alla uppgifter som du behöver för projektets administration hittar du på sidan 
https://www.oph.fi/sv/program/till-deltagare-i-fortbildningsprojekt  

 Vanliga frågor https://bit.ly/2yY7Hi5  
 Kom också ihåg diskussionsgruppen Koulujen KV-hankeaktiivit keskustelutyhmä på Facebook. 

Gruppen har redan över 400 medlemmar.  
 Om du har frågor, kan du alltid kontakta oss! E-postadressen är janne.airaksinen@oph.fi och 

sirkka.saikkala@oph.fi och det går också bra att framföra önskemål om webbinarier.  
 

Ystävällisin terveisin / Mvh 

Sirkka Säikkälä  

Vastaava asiantuntija  

Erasmus+ kansallinen toimisto 

PL 380 (Hakaniemenranta 6), FI-00531 Helsinki 

Puh. 0295 338 583 

sirkka.saikkala@oph.fi 

 

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle  

http://oph.fi/erasmusyleissivistavalle 

Liity Comeniuslistalle – saat ajankohtaista tietoa ohjelmasta 

Bli medlem på Comenius epostlistan – du får aktuell information om programmet 

comenius@lista.edu.fi 

 

Olemme Facebookissa @kansainvalisyyttakouluille 

 

 

 


