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Osallistumisohjeita
• Sulje mikrofoni

• Webinaari tallennetaan ja se on katsottavissa 
2 viikkoa 

• Kysy chatissä 
• vastaamme osaan chatissa ja loput 

vastauksista saatte jälkikäteen
• jos emme ehdi vastata kaikkiin, niin 

keräämme kysymykset ja lähetämme 
vastaukset sähköpostilla KA121-SCH 
hankkeiden yhteyshenkilöille 



Tilaisuuden sisältö

• Mistä haussa on kysymys?
• Osallisuustuki ja poikkeukselliset 

kulut
• BM-lomakkeen sisältö 



Ennen kuin aloitetaan: TÄRKEÄÄ:
• Älä aloita vielä missään tapauksessa BM:ssa väliraportin 

tekemistä, työkalu ei ole vielä toiminnassa
• Voit aloittaa raportoinnin, kun saat meiltä OPH:sta viestin, että 

BM toimii
• Deadline on siirtynyt syyskuun 2022 loppuun



Akkreditoitujen hankkeiden eteneminen

Hankkeen aloitus 1.9.2021
• Sopimuskesto on 15 kk
• Liikkuvuuksia sai 

toteuttaa 1.9. alkaen

12 kk / 31.8.2022
• Voit hakea jatkoaikaa 

jolloin kesto on 24 kk
• Voit palauttaa tai 

hakea avustusta lisää

15 kk / 30.11.2022 
• Hanke päättyy
• Loppuraportti on  

palautettava 60 pv 
hankkeen 
päättymisestä

24 kk / 31.8.2023
• Hanke päättyy (jos 

jatkoaika)
• Loppuraportti on 

palautettava  60 pv 
hankkeen päättymisestä

Voit hakea 
hankekauden aikana 

Real Cost -tukea

Voit hakea 30.9.2022 saakka 
muutosta



Muutoksenhaku 
Voit hakea
• jatkoaikaa
• osallisuustukea tai tukea poikkeuksellisiin kuluihin,
• lisäavustusta ja/tai
• palauttaa avustusta
Haku on raportointi- ja hallinnointivälineessä, Erasmus+ 
Beneficiary Modulessa (BM) ”The interim amendment” eli 
Amendment -lomakkeella



Muutosta ei ole pakko hakea 
• Hankkeen ei ole välttämätöntä tehdä muutoksia, jolloin hankkeenne kesto on 15 

kk ja avustuksen enimmäismäärä on avustussopimuksessa ilmoitettu 
euromäärä  
• Sovellettavat korvausmäärät https://bit.ly/3Q8eZpU

• Unit cost = yksikkökustannus
• Matkat: matkan pituus ja henkilöiden määrä
• Yksilötuki: henkilöiden määrä, oleskelun kesto ja vastaanottava maa
• Organisointituki: osallistujamäärä
• Osallisuustuki organisaatioille: niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia
• Valmistelevat vierailut: perusteena osallistujamäärä 
• Kurssimaksut: toiminnon kesto 
• Kielivalmennustuki: perusteena osallistujamäärä 

• Real Cost = Todelliset kustannukset. 
• Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se

• Osallisuustuki osallistujille: todelliset kustannukset 
• Poikkeukselliset kulut: todelliset kustannukset 

https://bit.ly/3Q8eZpU


Avustussopimuksen liitteessä II sanotaan
• The beneficiary shall manage their grant with the goal of delivering 

indicative targets defined in this Annex and in full respect of the funding 
rules specified in Annex IV https://bit.ly/3Q8eZpU

• During project implementation, the beneficiary can make changes to the 
indicative targets without requesting an amendment to the grant 
agreement. However, the beneficiary must always prioritise those targets 
that have been marked with priority status at budget allocation stage. 
Targets for accompanying persons and preparatory visits are the lowest 
priority

• At the final report stage, the beneficiary will explain any changes that 
took place during implementation. These explanations will be evaluated 
as part of the final report assessment, as described in Annex III.

https://bit.ly/3Q8eZpU


Jos avustusta jää käyttämättä 
• Hanke tekee loppuraportin BM:ssä
• Opetushallitus tarkistaa loppuraportin
• Opetushallitus pyytää hankkeelta laskutustiedot
• Opetushallitus lähettää hankkeelle laskun ja päätöksen 

lopullisesta tuesta, joka sisältää erittelyn hyväksytyistä 
kuluista

Palautus ei 
kohdennu enää 

aikuiskoulutukseen

Voi heikentää 
hankkeen avustuksen 
määrää seuraavalla 

KA121-
hakukierroksella



Miksi muutoksen hakua 

• Jatkoajalla hankkeen sopimuskesto on 24 kk 
• Ehditte hyödyntää avustuksen 

• Avustuksen palautus 
• Ensisijainen toimenpide on jatkoajan hakeminen
• Jos avustusta on myönnetty yli tarpeidenne, niin silloin palautukselle 

on perusteltu syy  

Maksimoidaan 
avustuksen 

käyttö 



Jos jatkoaika 

• Jatkoaika myönnetään
• Hankkeen kesto on silloin 24 kk 



Jos avustuksen palautus 
• Ilmoitat palautettavan summan euroina
• Palautuksen syyn perustelet selkeästi ja konkreettisesti

• Kansallinen toimisto 
• päättää hyväksytäänkö palautus kokonaan tai osissa 
• voi ehdottaa hankkeelle jatkoaikaa, jolloin kesto on 24 kk



Viimeinen mahdollisuus hakea
Osallisuustukea ja tukea poikkeuksellisiin kuluihin



Osallisuustuki ja poikkeukselliset kulut
• Jatkuva haku päätyi 12 kk kohdalla
• Jos tarvetta on 12 kk -15 kk välillä niin hae syyskuussa
• Jos tarvetta on  - 24 kk välillä niin hae myös syyskuussa

• Jatkoajalla (24 kk) lisärahoitusta osallisuustukeen tai poikkeuksellisiin 
kuluihin ei voi enää hakea jatkuvalla haulla 



Osallisuustuki ja poikkeukselliset kulut 

1. Inclusion support for organisations (Unit cost –tuki)
2. Inclusion support for participants (Real cost –tuki)
3. Exceptional costs for visa and other entry requirements (Real 

cost –tuki)
4. Exceptional costs for expensive travel (Real cost –tuki)



Inclusion support for organisations 
• Osallisuustuki organisaatioille: Niiden osallistujien osalta, joilla on 

muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoimintojen 
järjestämiseen liittyvät kustannukset
• 100 euroa osallistujalta

• Voi käyttää perusteltavaan tarpeeseen
• esim. luki- tms. oppimiseen liittyviin haasteisiin
• kv/lähtö-, kieli- ym. valmennukseen
• ryhmäkuljetuksiin maantieteellisten esteiden vuoksi, mikäli paikkakunnalla 

on vähäiset julkiset liikenneyhteydet jatkolennoille 
• jne

Unit Cost



Inclusion support for participants 
• Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on muita 

vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä suoraan 
liittyvät lisäkustannukset 

• 100 % tukikelpoisista kustannuksista 
• Avustuksen hakeminen  

• Tuki haetaan todellisena kuluna
• esim. jos yksilötuki eri riitä kattamaan kaikkia oleskelukuluja. 
• ”Unit cost” ei haeta jos haetaan ”Real Cost” 

• Pitää perustella osallisuudesta johtuvana
• Kansallinen toimisto hyväksyy/hylkää perustelun
• Tuki siis haetaan ja todennetaan todellisiin kuluihin perustuen 

• Kuitit kerättävä 

Real Cost



Siirrot kululuokkien välillä 
• Kaikki määrärahasiirrot kululuokasta osallisuustuki 

osallistujille toiseen kululuokkaan on tehtävä muuttamalla 
sopimusta

• Uusi osallisuusliikkuvuus, jota ei ollut hakuvaiheessa tiedossa
• Voitte siirtää avustuksestanne euroja osallisuustukeen, jos 

hankkeellanne on siihen mahdollisuus 
• Jos avustusta ei ole siirrettäväksi niin hakekaa syyskuussa 

osallisuustukea 



Exceptional costs for visa and other entry 
requirements

• Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, 
rokotukset, lääkärintodistukset

• 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Real Cost



Exceptional costs for expensive travel 
• Korkeat matkakulut 

• Jos välimatkalaskurin mukainen euromääräinen matkakorvaus kattaa 
alle 70 % matkan todellisista kuluista. Kuluista korvataan 80 % 
tukikelpoisista kustannuksista. 

• Matkakulu siis haetaan joko tavanomaisena matkakuluna tai poikkeuksellisena 
kuluna. Ei molemmissa kategorioissa. Korkeita matkakuluja voi olla myös 
esimerkiksi kalliit tavarat tai laitteet, jotka liittyvät olennaisesti 
liikkuvuusjaksoon.

• Välimatkalaskuri https://bit.ly/3cyVjwk

Real Cost

https://bit.ly/3cyVjwk


Exceptional costs for expensive travel 

• Kittilä – Pariisi 
• välimatkalaskurilla 2440 km
• Unit Cost -tuki 360 €/osallistuja

Real Cost
• Kittilä – Pariisi yhteensä 605 € 

• Lento 520 €
• Junat Ranskassa 70 €
• Bussit Kittilässä 15 € 

• 70 % eli pitää olla yli 514 € 
• (Kaava 70 % = välimatkalaskurin summa / 0,7) 

• Tuki 80 % on 484 € 

Helppoa:

• tukisumma välimatkalaskurista

• tositteena toimii osallistumistodistus 

• loppuraportissa ilmoitetaan kilometrimäärä 
toteutuman mukaan 

Unit Cost

”Hyöty”  tässä tapauksessa 124 € + lisätyö: 

• matkakulujen ennakkolaskelma, kulujen kuvaukset ja kattavat perustelut 
hakulomakkeessa,

• kuittien/tositteiden/osallistumistodistusten keräys, 

• loppuraportissa todellisten kulujen erittely ja kuittien/tositteiden skannaus / ote 
organisaation matkajärjestelmästä  (esim. M2 matkalasku)

Real Cost



Exceptional costs for expensive travel 
• Hankkeet voivat hakea kalliita matkakuluja, jolloin tuki on 80% 

kuluista 
• Hakuvaiheessa ennakkolaskelma ja kuvaus perusteluineen. (Matkat 

tulee toteuttaa taloudellisella tavalla)
• Voi hakea, jos välimatkalaskurin mukainen korvaus ei kata vähintään 70 % 

osallistujan matkakuluista, kansallinen toimisto hyväksyy tai hylkää 
• Hakemuksen perusteluissa ja loppuraportin kulujen todentamissa 

noudatetaan hakijan organisaation matkakorvaussääntöjä    
• Jos tuki myönnetään kalliiden matkojen mukaan niin kyseiseen 

liikkuvuuteen ei saa välimatkalaskurin mukaista korvausta 

Real Cost



Jos osallisuustuki ja/tai poikkeukselliset 
kulut -pyyntö
• Ilmoitat tarvittavat summan euromääräisenä 
• Perustelet tarpeen selkeästi ja konkreettisesti

• Edellisissä kalvoissa korvausperusteet
• Ei henkilönimiä – muista tietosuoja 

• Kansallinen toimisto 
• Päättää myönnettävän avustuksen määrään tai hylkää pyynnön
• Jaettava tuki kohdennetaan ensisijaisesti osallisuustukeen ja 

poikkeuksellisiin kuluihin



Jos lisäavustuspyyntö
• Ilmoitat avustuspyynnön % -määränä

• Kansallinen toimisto 
• Lisäavustuspyynnöt allokoidaan hakijoille viimeisenä 

• Osallisuus ja poikkeukselliset kulut yli sektorirajojen on ensisijainen rahoituksen 
kohde

• Voi olla, että lisäavustus allokointia ei ole kaikilla sektoreilla kuten 
ammatillisella, aikuiskoulutuksella tai yleissivistävässä koulutuksessa

• Jos jaettavaa budjettia ei ole niin lisäavustuksia ei voi jakaa 
• Jos jaettavaa budjettia on niin kansallinen toimisto julkaisee jaossa olevan 

euromäärän 



Jos lisäavustuspyynnöt käsitellään 
• Kansallinen toimisto päättää myönnettävän avustuksen 

määrään, hylkää pyynnön tai pyytää toimittamaan uuden 
pyynnön 
• Perustelut ratkaisee ja
• Myönnetyn avustuksen käyttöaste hakijalla, hankehallinnon laatu

• Kansallinen toimisto 
• seuraa hankkeen BM –kirjauksia – Pidä siis BM ajantasalla! 
• voi pyytää hankkeelta lisätietoja 
• voi määritellä maksimi ja minimiavustuksen määrän. Ilmoitamme mahdollisen 

maksimiavustuksen määrän viimeistään viikkoa ennen kun ”interim amendment”-
lomakkeen jättöajan päättymistä 



Jos pyyntö myönnetään  
• Kansallinen toimisto 

• Lähettää lisäsopimuksen allekirjoitettavaksenne 
• Tapa, millä avustus maksetaan hankkeelle on vielä määrittelemättä 

(80%/20% vai 100%) 



Milloin lomakkeen voi täyttää?



”The interim amendment” -lomake BM:ssä
• Älä avaa lomaketta vielä 
• Älä ainakaan täytä tai lähetä sitä! 

• Se aiheuttaisi lomakkeessa olevien virheiden takia lisätyötä meille 
kaikille 

Odota, että kerromme 
lomakkeen olevan kunnossa 



Kun, haku aukeaa saat komissiosta 
sähköpostin



Kuvakaappaukset BMstä
Janne Airaksinen









Yhteydenotot:
• erasmus.aikuiskoulutus@oph.fi



Kiitos ajastasi!
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