
Uusien Erasmus+ KA101-hankkeiden 
aloituswebinaari 25.8.2020 klo 14-16



Tämän päivän ohjelma

• Hakukierroksen tuloksia, Hankehallinto: 

hankesopimus, lisäsopimus, rahoitussäännöt, 

raportointi, taloushallinto

• Keskustelua ja tiedon vaihtamista hankehallinnon 

hyvistä käytännöistä 

• Mobility Tool+ -katsaus 

• Työkaluja onnistuneeseen hankkeeseen
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Hakukierroksen tuloksia – yleissivistävä koulutus 
Erasmus+ KA101

• Hakemuksia 162 kpl, hyväksyttiin 94 kpl (58 %)

• joista hyväksyttyjä konsortioita on 9 kpl, joissa mukana 72 koulua tai 
päiväkotia

• Haettu tuki yhteensä yli 4,3 milj €, myönnettiin yli. 2,5 milj. €. Tyypillinen
tukisumma 23.000 € ja tukisummat välillä 2.430 € - 245.960 € 

• Tyypillinen liikkuvuusmäärä 13 kpl (1-130 kpl) 
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Sähköisen hankesopimuksen edut

• Koordinaattori saa sähköisesti allekirjoitetun hankesopimuksen sähköpostiinsa, 
kun hankesopimus on allekirjoitettu Opetushallituksessa 

• Allekirjoitus ei vaadi enää fyysistä läsnäoloa

• Skannausta ei enää tarvitse tehdä

• Voit helposti lähettää edelleen hankesopimustanne eri tahoille esim. 
kuntaan

• Voit tallentaa virallisen hankesopimuksen sähköiseen järjestelmäänne

• Paperikopiota ei enää tarvita

30/11/2020 Opetushallitus 5



Hankehallinto: hankesopimus, 
rahoitussäännöt, raportointi



Hankesopimus – mitä sopimuspakettiin kuuluu?
• Liite I: Yleiset ehdot 

• Liite II: Hankkeen kuvaus; alustava budjetti

• Liite III: Rahoitus- ja sopimussäännöt, tarkennettua tietoa mm. yksikkökustannuksista ja loppuraportista. 

• Liite IV: Sovellettavat korvausmäärät

• Liite V: Edunsaajan ja osallistujien väliset sopimusmallit

• Dokumentteja, joiden toisen kappaleen säilytätte esim. hankemapissanne ja toisen kappaleen saa liikkuvuuteen osallistuva. 

• a) edunsaajan ja liikkuvuuteen osallistuva tekevät tarvittaessa sopimuksen. Sopimuksen tarpeellisuuden päättää edunsaaja. 

• edunsaajan ja hankeosallistujan välinen sopimus.doc 

• b) jos liikkuvuus on job shadowing/opetusjakso, on erittäin suositeltavaa, että liikkuvuuteen osallistuva ja kohdekoulut sopivat 
toiminnastaan etukäteen kirjallisesti. 

• Staff Mobility Agreement.doc

• Liite VI: Pankkitietolomake, jolla ilmoitatte edunsaajan tilitiedot.  

• Liite IV: Annex IV: Addendum to the Grant Agreement for KA1 Actions

• Liitteet I, III, IV, V julkaistaan osoitteessa https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle
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Sait sähköpostia elokuun alussa

• Hankesopimuksen liitteet 

• 1. hankkeen kuvaus ja budjetti (Liite II): viestin liitteinä

• 2. sopimuslisäys (COVID-19 virtual activities) (Liite IV): viestin liitteinä

• 3. mandaatit (Liite V): lähetämme sähköpostitse hankkeen lailliselle edustajalle 
ja yhteyshenkilölle

• 4. muut liitteet löytyvät verkkosivultamme: www.bit.ly/3g5DKk4
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Pankkitietolomake
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Käydään sopimusteksti yhdessä läpi
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle

Sopimuspohja
https://laatikko.oph.fi/s/7JctoGECCe58ntT

Tutustu tähän uuteen 
sivuun hyvin ja 

tallenna se koneellesi 
jotta löydät sen 

helposti jatkossa! 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle
https://laatikko.oph.fi/s/7JctoGECCe58ntT


Mihin maihin?
Liikkuvuudet voivat suuntautua vain Erasmus+ -ohjelmamaihin:

• EU:n jäsenmaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, 
Kypros, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, 
Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta

• Ehdokasmaat: Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia

• EFTA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja

Brexit https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/tietoa-brexitin-vaikutuksista-opiskeluun-
ulkomaanjaksoihin-ja-yhteistyohankkeisiin

• Vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyy 31.12.2020 jälkeen, jolloin EU:n ja Britannian 
kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin tulee rajoitteita 

• Erosopimuksen mukaan Britannia tulee osallistumaan normaalisti kaikkiin Erasmus+ ja 
Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmien vuoden 2020 hakukierroksiin

Huom! Sveitsi ei ole mukana

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/tietoa-brexitin-vaikutuksista-opiskeluun-ulkomaanjaksoihin-ja-yhteistyohankkeisiin


LIIKKUVUUSSOPIMUS

• Kun osallistuja on tullut valituksi, hänen on 
sovittava lähettävän koulun kanssa (ja 
kumppaniorganisaation kanssa, jos 
liikkuvuusjaksolle lähdetään opetustehtäviä tai 
työhön tutustumista varten) virallisesti siitä, 

• minkä tyyppistä koulutusta hän aikoo hankkia 
ja mikä on sen sisältö . Sopimuksessa on myös 
mainittava, miten hän aikoo valmentautua 
koulutukseen, 

• Miten hänen hankkimansa tiedot tai taidot 
saatetaan koko koulun ja sen ulkopuolisten 
tahojen tietoon ja

• mitä hyötyä hänen osallistumisestaan on 
oppilaitos ja yksilötasolla. Häne n on myös 
sovittava lähettävän koulun kanssa siitä, 

• Miten kouluttautumisjakso arvioidaan ja miten 
lähettävä koulu sen tunnustaa.

• Sopimus on tehtävä ennen liikkuvuustoiminnon 
alkua. Sopimuksen tärkeimpänä tavoitteena on 
varmistaa, 

• Että lähettävä koulu, vastaanottava organisaatio 
ja osallistuja selkiyttävät liikkuvuusjaksoon 
liittyvät odotukset ja että oleskelu ulkomailla on 
mielekästä.





Apurahasopimukset osallistujien kanssa

• Apurahasopimus (grant agreement) edunsaajaorganisaation ja liikkuvuuteen
osallistuvan kanssa: 

• sovitaan mm. ulkomaanjakson kestosta, apurahan määrästä ja 
maksujärjestelyistä

• Yleissivistävä koulutus: sopimuksen tarpeellisuuden päättää edunsaaja

• Staff mobility agreement and quality commitment

• job shadowing- ja opetusjaksoilla
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Osallistujalle tärkeitä linkkejä 

Ulkoministeriön matkustustiedote https://um.fi/uusimmat-matkustustiedotteet

THL  Ajankohtaista koronaviruksesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19

Re-open EU https://reopen.europa.eu/fi

Koronaviruksen vaikutukset Erasmus+ ja Euroopan 
solidaarisuusjoukot –ohjelmiin (Opetushallitus)

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronaviruksen-vaikutukset-erasmus-ja-euroopan-
solidaarisuusjoukot-ohjelmiin

Komission ohjeet Erasmus+ ja Euroopan 
solidaarisuusjoukot -ohjelmiin osallistuville 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/coronavirus-
essential-practical-advice-erasmus-and-european-solidarity-corps_en

Eurooppalainen-sairaanhoitokortti http://www.kela.fi/eurooppalainen sairaanhoitokortti 

Eurydice; tietoa eurooppalaisesta koulutuksesta https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/eurydice

Pisa https://www.oph.fi/fi/kansainvaliset-koulutusarvioinnit

Terminology http://europass.cedefop.europa.eu/en/education-and-training-glossary

Komission Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Matkustaminen Euroopassa http://europa.eu/travel/index_fi.htm
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Muutokset
• Muutokset, joita voi tehdä ohjelman sääntöjen puitteissa (ei tarvitse anoa tai erikseen ilmoittaa): 

• yksittäisen vaihdon kesto muuttuu

• vaihtoon osallistuvien lukumäärä kasvaa

• vaihtoon osallistuvien kohdemaa muuttuu

• Noudatettava eurooppalaista kehittämissuunnitelmaa (teemat, tavoitteet)

• Siirrot kululuokkien välillä (Artikla I.3.2)

• organisointituesta muihin budjettikohtiin (100%)

• edunsaaja voi siirtää 50 % matka- ja yksilötukeen sekä kurssimaksuihin myönnetyistä tuista kululuokasta toiseen 
näiden kolmen luokan välillä.

• mistä tahansa kululuokasta erityistukeen
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Muutokset
• Muutokset, joita on pyydettävä kirjallisesti

• vaihtojen keston lyhentäminen järjestelmällisesti, kuitenkin hankkeen sisällön kannalta 
perustellusta syystä

• hankkeen alkuperäinen sisältö muuttuu, kuitenkin siten, että se edistää alkuperäisten 
tavoitteiden saavuttamista

• muutos hankkeen kestoon (max 24 kk)

• Muutokset, joita ei tule tehdä

• vaihtojen keston järjestelmällinen muuttaminen ilman perusteltuja syitä (ja lupaa)

• hankkeen alkuperäisen sisällön ja tavoitteen muuttaminen kokonaisuudessaan
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Muut muutosasiat

• Ilmoitettava kirjallisesti, jos

• edunsaajaorganisaation yhteystiedot muuttuvat

• hankkeen laillinen edustaja vaihtuu

• hankkeen yhteyshenkilö vaihtuu

• Muutoslomakkeet löytyvät sivuilta:

• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle
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Jos organisaatio vaihtuu/yhdistyy

• Edunsaajaorganisaation vaihtuminen 
(ts. hanke siirtyy organisaatiolta toiselle) edellyttää ns. lisäsopimusta 

• Yhdistymistapauksissa (esim. koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen 
yhdistyminen) riittää päätösdokumentti yhdistymisestä ja sopimusmuutos

• Muutoslomakkeet löytyvät sivuilta: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle
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Virtuaaliliikkuvuus  



Ohjeistus virtuaalitukeen 
- liite IV https://laatikko.oph.fi/s/aXcbs3kPsb4ACc7

Staff Mobility in

the fields of

higher education,

VET, school

education and

adult education

• When possible, encourage to start with a

period of virtual mobility, to replace - when

appropriate - or complement (blended

mobility) a physical mobility abroad with a

minimum duration as set in the 2020

Programme Guide.

• In case of force majeure situation, the

duration of the physical mobility period can

be reduced or cancelled and be replaced by

an extension of the virtual mobility period.

• Periods of interruption between the virtual

and physical mobility periods are allowed,

provided that the activity is carried out

within the mobility project duration.

• During the “virtual period” the participant

does not receive a grant (Individual support)

but the beneficiary organisation receives the

normal rate of Organisation support per

participant. Once the physical mobility

period starts, the participant is entitled to

get the regular grant for the period abroad.
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Staff Mobility in the

fields of higher

education, VET, school

education and adult

education

• These activities will need be confirmed with supporting

documents to verify participation.

• Both periods (virtual and physical) count towards

recognition of learning outcomes.

• In the fields of school education and adult education, for

courses only taking place online, only the units related to

Organisational Support are eligible. If the course has both

an online and a physical component, the regular unit costs

for course fees, travel and individual support apply for the

period of physical mobility.

If duly justified and documented, beneficiaries can cover 

costs related to buying and/or renting of equipment 

and/or services necessary for the implementation of 

virtual and blended mobility activities, even if no funds 

were initially allocated to the Exceptional costs budget 

category.

• If duly justified and documented by the beneficiary, NAs

may also consider eligible any special needs support

claimed in order to allow the participation of participants

with special needs in virtual activities, under the same

rules as specified in the Programme Guide.

https://laatikko.oph.fi/s/aXcbs3kPsb4ACc7


Taloushallinto



Tutustu sopimuksen liitteisiin 

LIITE II: HANKKEEN KUVAUS; ALUSTAVA BUDJETTI

• ks. hankesopimuksenne liite, budjettinne näkyy myös Mobility Toolissa

LIITE III – RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/rahoitus-ja-
sopimussaannot.pdf

LIITE IV Sovellettavat korvausmäärät

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/erasmus-ka101-sovellettavat-
korvausmaarat-2020-liite_iv.pdf
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Tuki määräytyy sekä hakuvaiheessa että 
loppuraporttivaiheessa yksikkökustannusten 
mukaan
Loppuraportissa tuki on toteutuneiden 
yksikkökustannusten mukainen
- ei siis todellisten menojen mukainen

Esimerkki 
Hakulomakkeessa on haettu
*Matkaan 3100 km eli 530 €
*Yksilötuki 7 kurssipäivää + 2 matkapäivää, tuki 
Italiassa on 120 €/pv eli 9*120 €= 1080 €
*Kurssimaksu 7 pv eli 7*70 €= 490 € 
Yhteensä 2100 €

Toteuma
Kemiläisestä koulusta yksi opettaja käy 5 
päivän kurssilla Roomassa. Matka maksaa 
todellisuudessa 450 €, majoitus 300 €, oleskelu 
350 €, kurssimaksu 500 €. Yhteensä 1600 € 

MUTTA lopullinen Erasmus+ tuki lasketaan Mobility
Toolissa
*Matkaan 2760,88 km eli 360 €
*Yksilötuki 5 kurssipäivää + 2 matkapäivää, tuki 
Italiassa on 120 €/pv eli 7*120 €= 840 € 
*Kurssimaksu 5 pv eli 5*70 €= 350 € 
Yhteensä 1550 €
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Mieti, mikä ero on yksikkökustannuksella? 
• Haettu tuki, toteuma kulu  ja lopullinen Erasmus+ -tuki 

Oli mahdollista hakea myös, 
kun osallistujat päättävät 

käyttää puhtaampia, 
vähemmän 

hiilidioksidipäästöjä tuottavia 
kulkumuotoja (esim. juna), 

mikä aiheuttaa korkeat 
matkakustannukset

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sovellettavat-korvausmaarat.pdf
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Linkkilista Erasmus+ hankkeeseen Verkko-osoite 

Mobility Tool+ https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Välimatkalaskin (Distance calculator) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/resources/distance-calculator_fi

Komission verkkohakulomake -sivu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
applications/

Erasmus+ Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/index_en.htm

Erasmus+ Project Results http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/

Opetushallituksen Erasmus+ KA101 
osallistujalle

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennysk
oulutushankkeen-osallistujalle-ka101

OID Organisation registration https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/organisation-registration/screen/home

EU login -tunnuksen ohje https://www.oph.fi/sites/default/files/docu
ments/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf

School Education Gateway http://www.schooleducationgateway.eu/en
/pub/index.htm

School Education Gateway –kurssiluettelo https://www.schooleducationgateway.eu/fi
/pub/teacher_academy/catalogue.cfm

Vinkki 
muokkaa 

hankkeelle 
oma 

linkkilista

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle-ka101
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm


Raportointi

• Osallistujat raportoivat ulkomaanjaksoista vastaamalla sähköpostiin tulevaan (EU 
Survey) 30 päivän kuluessa liikkuvuusjakson päättymisestä

• Hankekauden päätyttyä loppuraportti on palautettava viimeistään 60 päivän
kuluessa

• ei väliraporttia

• Raportointialusta Mobility Tool+ 

• https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
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Osa hankkeista valitaan hanketarkastukseen

1) asiakirjatarkastukseen (desk check)

2) Hankkeen aikana paikan päällä tehtävään tarkastukseen (on-the-spot check)

Huom. Loppuraportti tarkastetaan kaikilta hankkeilta.
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Asiakirjatarkastus (desk check)

• Vastaanottavan organisaation allekirjoittamat osallistujatodistukset kaikilta 
liikkuvuuksiin osallistuneilta

• Kurssi: ilmoittautumisvahvistus (sähköposti yms.) ja todiste kurssimaksun 
suorittamisesta (esim. lasku) 

• Jos matka on alkanut tai päättynyt hakemuksesta poiketen ja on käytetty 
poikkeavaa välimatkataulukon matkaa (ei siis koulun paikkakunta): Meno-
paluumatkakulujen laskut ja/tai käytetyt matkaliput (myös lentoliput) ja 
lentolippujen lähtöselvityskorttien kannat

• Hankesopimuksen mukaisesti majoitus- ja elinkulujen tositteita ei lähetetä 
Erasmus+ kansalliseen toimistoon. 

• Tositteet pyydetään loppuraportin palauttamisen jälkeen.
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Kulujen kohdistaminen kirjapidossanne

• Hankkeelle oma seurantakohde (toiminto/projekti) kirjanpitoon, jonne kirjataan 
kaikki hankkeet tulot ja menot

• Arvonlisävero kirjataan hankkeelle vain, jos se jää hankkeen lopulliseksi 
kustannukseksi.

• Kulut eritellään euroina

• Eri hankkeiden kulut on pidettävä erillään

• Huom. hankkeen raportointi tapahtuu yksikkökorvausten mukaan
(ei varsinaisen kirjanpidon mukaisesti)
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Ei-kelpoisia kuluja mm.

• kulut, jotka ovat syntyneet sopimuskauden ulkopuolella

• kulut, jotka eivät suoraan liity hankkeeseen

• kulut, jotka on jo rahoitettu muusta EU-lähteestä 

• pankkikulut ja lainojen korot

• valuutanvaihdosta aiheutuneet menetykset

• arvonlisävero, ellei se jää hankkeen lopulliseksi kustannukseksi

• matkat ja muut kulut maihin, jotka eivät osallistu ohjelmaan
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Asiakirjojen säilytys

• Hankkeelle oma hankemappi (osallistumistodistukset, liikkujien kanssa tehdyt 
sopimukset, kurssi-ilmoittautumiset yms.)

• Komissio edellyttää, että kaikki sopimukseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat on 
säilytettävä vähintään 3 vuotta loppumaksupäivämäärästä (alle 60 000 €)

• Mikäli tukisumma on yli 60 000 €, säilytysaika on 5 vuotta

• Kirjanpitomateriaali ja viralliset kopiot asiakirjoista  (esim. liikkuvuuksien 
todentamiseen)

• Kansalliselle toimistolle, komissiolle tai näiden valtuuttamille henkilöille on 
taattava pääsy asiakirjoihin
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Kun molemmat osapuolet ovat 
allekirjoittaneet 
hankesopimuksen, 

näet hankkeenne Mobility Tool+ 
-raportointialustalla



Mikä Mobility Tool+?

• Mobility Tool+ eli MT+ on Erasmus+ -hankkeiden sähköinen hallinnointi- ja raportointialusta

• Kaikki liikkuvuusjaksot viedään MT+:aan

• Liikkuvuushankkeen loppuraportointi tehdään MT+:ssä



Introduction Mobility Tool+

Mobility Tool
A Common and Integrated Web 

Platform for Collaborating, 
Managing and Reporting on 
Erasmus+ Mobility Projects

DG EAC

National Agency

Beneficiary

Participants

School

Organisation

Univeristy

VET



Mitä MT+:ssa tehdään?

Hankkeen yhteyshenkilöllä on pääsy hankkeen tietoihin ja 
hän voi

• katsella ja muokata hankkeen tietoja

• hallinnoida ja lisätä muita käyttäjiä

• hallinnoida ja lisätä organisaatiota

• luoda ja hallinnoida liikkuvuuksia

• hallinnoida ja seurata osallistujaraportteja

• tehdä loppuraportin

KT on siirtänyt hankkeiden tiedot MT+ -alustalle

• hankkeen perustiedot

• hakemuksessa mukana olevat organisaatiot

• yhteyshenkilöt

• hyväksytty budjetti



Kirjautuminen
• Kirjautuminen MT+ osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

• Kirjautumiseen käytetään hankkeen yhteyshenkilön EU Login -tunnuksia 

• Sähköpostiosoitteen oltava sama kuin hakemuksessa annettu sähköpostiosoite

• Kun olet kirjautunut niin klikkaa hankenumeroa 

• Ohje koordinaattorille https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mtohje11032020.pdf

Täydennyskoulutushankkeen
osallistujalle (KA101:  
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/t
aydennyskoulutushankkeen-
osallistujalle-ka101

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mtohje11032020.pdf
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle-ka101
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle-ka101


pp

Käytä hakemukseenne 
merkittyä  
sähköpostiosoitettasi 

Tee tili hakemuksessa 
olleella 
sähköpostiosoitteella



Osallistujaraportin luominen

Kun koulutus on varmistunut, hankkeen koordinaattori täydentää MT+ -alustalle 

1. kurssipaikan tai job shadowing –kohdekoulun tiedot 

2. kurssille tai job shadowigiin osallistuvan tiedot

Ulkomaanjakson jälkeen osallistuja saa sähköpostiinsa linkin osallistujaraporttiin

täydennettävä 30 päivän kuluessa

Osallistujat eivät siis käytä suoraan MT+:aa, vaan täyttävät ja lähettävät sähköisesti osallistujaraportin

Osallistujaraportit ovat nähtävissä MT+ssa, josta myös linkin osallistujalle voi lähettää uudelleen

• Ohje koordinaattorille

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mtohje11032020.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mtohje11032020.pdf


Seuraa osallistujaraporttien tilaa MT+ sivulta 
Mobilities
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Voit lähettää osallistujaraportin uudelleen 
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Kun osallistujaraportti palautuu Mobility Tooliin, 
status muuttuu ”submitted” mutta myös Draft

30/11/2020 Opetushallitus 41

Palaa Mobilities sivulle ja ko. henkilön tietoihin, otsikon Participant alla sivu Certifications (0 max 3) 
- Täydennä sinne puuttuvat todistustiedot eli kuka on myöntänyt ja millaisen todistuksen



Osallistujaraportin vastaukset taulukkoon 
- saat Mobilities –sivulla 
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Mobilities sivulle merkityt yksikkökulut näet 
taulukkomuodossa kohdasta Mobility Import-
Export
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Ideoita hanketyötoimintaan
- asioita, joita teet jo ennen liikkuvuuksien 
alkamista 



Esimerkki erään hankkeen visuaalisesta ohjeesta

Esim. koulusi/päiväkotisi matkustussäännöt
• Byrokratiaohjeistus liikkuville  

henkilöille, varsinkin jos mukana on 
vähän matkustaneita 

• Visuaalinen ohjaus on tehokasta, 
koska pieneen tilaan mahtuu paljon 
asioita ja lukija näkee kaikki vaiheet 
kerralla

Tee ohjeita pienin askelin ja ole valmis
muokkamaan niitä

Ota selvää, suunnittele ja ohjeista
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Tempaise ihmiset mukaan – porukalla paremmin 

• Esimerkillä johtaminen ja aito kiinnostus

• Maalaisjärjen käyttö kunniaan jopa strategiassa

• Toisiaan kunnioittava työyhteisö (suuret korvat ja silmät, pieni suu)

• Tukeminen päivittäiseen ongelmanratkaisukulttuuriin (koko porukka mukaan 
alusta asti) ja avoimuus oppimiselle

• Tavoitteiden ja vastuiden selventäminen visuaalisen johtamisen avulla

• Luo konkreettinen ja visuaalinen suunnitelma eurooppalaisen 
kehittämissuunitelmanne tavoitteiden saavuttamiseksi 

• Suunnan osoittaminen luo yhteisen tien
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Eurooppalainen kehittämissuunnitelma

Tulee olla 
jokaisen 

osallistujan 
tiedossa

Löydät tämän 
hakemuksestanne



School Education Gateway -portaalista voit 
• löytää täydennyskoulutuskurssin (KA1) www.schooleducationgateway.eu

• Sopivan ulkomaisen kurssin valitseminen opettajalle -opas 

• etsiä job shadowing -kohdekoulun (KA1) 

• etsiä tai ilmoittaa partnerihaun KA2 -kumppanuushankkeeseen 

• ilmoittaa koulusi job shadowing -opettajan vastaanottolistalle 

• ilmoittaa koulusi opettajaksi opiskelevan Erasmus+ -harjoittelijan vastaanottolistalle

• mainostaa järjestämääsi kurssia 

• löydät käyttökelpoisia materiaaleja, joita on laadittu EU:n toimielimissä ja EU:n rahoittamissa 
hankkeissa esim. Kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen osana koulujen vaihtovierailuja 

• ilmaiset verkkokurssit! 

Huom! Portaali toimii kirjautumattakin mutta kirjautumalla saat kaikki toiminnallisuudet käyttöösi
49

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/resources/tutorials/how_to_select_a_teacher_traini.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/resources/tutorials/developing-intercultural-skill.htm


Valmistautuminen– turvallisuus 
❑ Ulkoministeriön matkustustiedote: http://bit.ly/2cEu8iX

• Muista myös passin voimassaolo määräykset (voi olla jopa 6 kk)

❑ THL:  https://bit.ly/2NrG9co

❑ Re-Open EU, interaktiivisesta välineestä saat tietoa, jonka avulla voit varmalta pohjalta suunnitella 
turvallista ja turvattua matkustamista Euroopassa: https://reopen.europa.eu/fi

❑ Eurooppalainen sairaanhoitokortti: http://bit.ly/2cEvutL

❑ Koronaviruksen vaikutukset Erasmus+ -ohjelmaan https://bit.ly/3dt2kcz

• Vakuuttaminen 

• ks. hankesopimus artikla 1.7. ”The beneficiary must ensure that insurance coverage is provided 
to participants involved in mobility activities abroad.” 

• Muista myös Eviran ohjeet: https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/matkailijalle/elintarvikkeet

• Koulun tuki liikkujalle koulutuksen aikana 

• mentorointi tuki koulutuksen aikana esim. whatsapp –ryhmä 

• mihin voi hätätapauksessa ottaa yhteyttä

http://bit.ly/2cEu8iX
https://bit.ly/2NrG9co
https://reopen.europa.eu/fi
http://bit.ly/2cEvutL
https://bit.ly/3dt2kcz
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/matkailijalle/elintarvikkeet


Osallistujien valinta

• Jos valintaa ei ole tehty jo hakuvaiheessa tai osallistujat vaihtuvat niin muista, 
että valita tehdään 

• Reilusti, läpinäkyvästi ja dokumentoidusti

• Tieto hakemisesta kaikille, selkeä hakutapa, valintakriteerit, perustelut 
valinnalle 

• Koulu määrittelee omat valintakriteerinsä. Valintakriteerinä voi olla motivaatio, 
selvät liikkuvuuden tavoitteet, suostumus kokemuksen jakamisen ja erityisesti 
vastaavuus koulun tukihakemuksessa ilmoitettuihin tarpeisiin. 
Valintatoimikunnan käyttöä suositellaan ja valinnasta tehdään muistio.



Miten taidot otetaan käyttöön 

• Hallinto, opetussuunnitelma, pedagogiikka, menetelmät 

• mietitään miten sisällytetään uusi opittu edellisiin 

• Hyvä käytäntö 

• ennen koulutusta suunnittelua, koulutuksen aikana tapaamisia, joissa reflektoidaan päivää, 
koulutuksen jälkeen arviointi, jossa mukana koulun johtoa ja hankkeen vetäjä. 

• esim. whatsapp –ryhmä vaihdon aikana on ollut hyväksi koettu viestintäväline 

• jos on vielä tämän jälkeen vastaavia koulutuksia niin samat vaiheet mutta huomioidaan aiemmin 
opitut ja kerätään tietoa jo opitun syventämiseen.



Miten taidot otetaan käyttöön 
• Toimintatapoja mm.

• Pedagoginen kahvila 

• Työpajat 

• Blogit ym. some

• Opettajankokouksessa esitelmä

• Koululla näyttely koulutuksista

• Oppitunnin seuraaminen  

• Tavoitteena on, että mahdollisimman moni koululla hyötyisi koulutuksista. Hekin, jotka eivät ole osallistuneet. 

• etukäteissuunnittelu siitä, miten se tapahtuu on tärkeää

• rehtorin ja koulun johdon mukanaolo on ratkaisevaa 



Vaikuttavuuden arviointi ei tapahtu
lopussa

vaan se pitää määritellä jo 
alussa
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Arviointi ja mentorointi 
• Hankkeen tekemä arviointi

• arvioidaan miten tavoitteisiin on päästy sekä hankkeen että liikkuvan yksilön kannalta 

• mutta esim. kurssinjärjestäjän arviointi on kurssin asia 

• Muotoa ei ole määritelty ohjelmasta 

• tärkeää huomioida mutta ei kannata tehdä liian raskasta 

• voisi ainakin olla ennen ja jälkeen arviointia ja keskustelua

• itsearviointi, päiväkirjat 

• ks. valmistautuminen

• palautekeskustelut 

• Koulun tuki koulutuksen aikana 

• mentorointituki koulutuksen aikana esim. whatsapp –ryhmä 

• jo osallistuneet mentoroivat lähtijää 

• mihin voi hätätapauksessa ottaa yhteyttä 



Arviointi ja mentorointi 

• Internetistä löytyy erilaisia oppaita esim. 

• https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works_fi

•

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works_fi


Tunnustaminen 

• Kehityskeskustelut esimiehen kanssa 

• Rehtori tarkistaa, että kurssi ja job

• shadowing –ohjelmat vastaavat hakemusta 

• Europassi 

• http://europass.fi/oppilaitokset/europass-liikkuvuustodistus

• Meillä Suomessa tunnustaminen ei ole käytössä samalla tavalla kuin muissa 
ohjelmamaissa, joten miettikää tätä kohtaa laajasti esim. 

• Uusien toimintatapojen käyttöönotto on tavallaan tunnustamista  

http://europass.fi/oppilaitokset/europass-liikkuvuustodistus


Tunnustaminen

Osallistujaraportissa kysytään 
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Levitys / dissemination
• tasot: koululla, kunnassa, alueella, valtakunnallisesti, kv

- koulutuksen aikana: esim. blogit, matkapäiväkirjat 

- jälkeen: esim. pedagogiset kahvilat, työpajat, oppitunnin seuraaminen, johon kutsutaan osallistujia koulun ulkopuolelta 

- Kunnan opetustoimen lautakunnalle raportointi 

- Paikalliset opettajienyhdistykset 

- Paikallislehdet, aine/opettaja –lehdet, paikallisradio 

- Kehittämiskouluverkostot

- https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kehittamiskouluverkosto-majakka

• Saatte sähköpostia hankekauden päätyttyä:  Submission of projects results for publication for your project johon myös KA1-hankkeet voivat lisätä tuotoksia

• Erasmus+ Project Results Platform

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/kehittamiskouluverkosto-majakka
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


#ErasmusDays 2020

Lokakuussa juhlitaan jälleen Erasmus+ -ohjelmaa! 
#ErasmusDays-tapahtuma järjestetään tänä 
vuonna 15.-17.10. ja se on oiva mahdollisuus 
tehdä näkyväksi kansainvälistä toimintaa 
paikallisesti ja kansainvälisesti!

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/eras
musdays-2020

30/11/2020 Opetushallitus 60

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmusdays-2020


Hankeviestintä 



Hankeviestintä 

• Webinaarissa tätä ei ehditä käsitellä. 

• Voit tutusta kalvoihin verkkosivullamme 

• Ks. kalvot vuodelta 2019 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/viestintakoulutus_hankkeille_
2019.pptx
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/viestintakoulutus_hankkeille_2019.pptx


MUUTA MIELENKIINTOISTA



Erasmus+ Project Results Platform

30/11/2020

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


eTwinning –verkkotyöskentelyalusta
www.etwinning.net

Keskiössä kansainväliset digitaaliset projektit
Sinä päätät:
• Teeman
• Yhteistyökumppanit
• Työkalut ja työskentelytavan
• Projektin keston

2 -100 kumppania
1 tunti -5 vuotta
Helppo – Haastava
Hauska – Vakava

Aina auki, ei hakuaikaa, rekisteröinti riittää

Lisätietoja: Riikka Aminoff (@oph.fi)



Eurydice kerää tietoa eurooppalaisesta 
koulutuksesta

30/11/2020

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
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http://bit.ly/2kXAkDY

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
http://bit.ly/2kXAkDY


Erasmus kouluissa | Erasmus in Schools

• Kutsu kansainvälinen vieras kouluusi!

• Erasmus kouluissa -ohjelma tarjoaa 
suomalaisille päiväkodeille, 
peruskouluille, lukioille ja toisen asteen 
ammatillisille oppilaitoksille 
mahdollisuuden kutsua ulkomaalainen 
Erasmus-, vaihto- tai tutkinto-opiskelija 
oppitunneille tuomaan kansainvälisyyttä 
opetukseen. 
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-kouluissa-erasmus-schools

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-kouluissa-erasmus-schools


Miten ilmoittaudun mukaan? 

• Opiskelijan etsiminen tapahtuu Matching
Machine –järjestelmässä : 
https://matchingmachine.hci.fi

• Raportointi ja osallistumistodistuksen 
antaminen opiskelijalle hoituvat myös 
järjestelmän kautta.

• Lue lisää 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-
kouluissa-erasmus-schools

Vierailusta sopiminen:

https://matchingmachine.hci.fi/
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-kouluissa-erasmus-schools


Apulaisopettaja kouluun

Koulu voi vastaanottaa apulaisopettajan

• Korkeakouluopiskelija saa Erasmus+ 
harjoittelutuen omasta yliopistostaan

• Koulut voivat tarjota harjoittelupaikkaa 
opiskelijoille

• Entinen Comenius-
apulaisopettajaharjoittelu on nyt osa 
korkea-asteen liikkuvuutta

• Kirjautumalla voit lisätä koulusi tiedot, 
käytössä usea alusta 

• https://www.erasmusinschool.com/

• www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/tools/
mobility.cfm

• http://erasmusintern.org/
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Uusi ohjelmakausi alkaa akkreditointihaulla, 
joka päättyy 29.10.2020 klo 13

Miksi hakea? 

• Saat "Erasmus+ -jäsenyyden“

• Vakaan rahoituksen saatavuuden ansiosta voit 
keskittyä pitkäaikaisiin tavoitteisiin

• Konsortiohakijan eli konsortiokoordinaattorin 
pitää omata Erasmus+ akkreditointi

• Liikkuvuus sisältää nyt sekä opettaja- että 
oppilasliikkuvuuden 

• Lisätietoa: https://bit.ly/31iy4yR
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Kiitos! 
Erasmus+ yleissivistävä koulutus 
comenius@oph.fi
Sirkka Säikkälä, sirkka.saikkala@oph.fi, 0295 338 583

Liity Comenius -sähköpostilistalle:
https://lista.edu.fi/sympa/info/comenius

Tilaa varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen uutiskirje 
https://uutiskirje.oph.fi/

Tykkää meistä Facebookissa:
@kansainvalisyyttakouluille

Facebookissa myös ryhmä 
Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä 

Olemme Twitterissä @EDUFI_GeneralEd

Tutustu verkkosivumme

http://oph.fi/erasmusyleissivistavalle

http://oph.fi/sv/erasmusallmanbildande

mailto:comenius@oph.fi
https://lista.edu.fi/sympa/info/comenius
https://uutiskirje.oph.fi/
http://oph.fi/erasmusyleissivistavalle
http://oph.fi/sv/erasmusallmanbildande

