
Liikkuvuusmuodot
Grant 

agreement

Learning 

agreement

/programme

Osallis-

tumis-

todistus

BM-

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 
Ryhmäliikkuvuus (2-30 pv, vähintään 2 oppilasta/ryhmä) - 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 -

Lomakkeet: https://bit.ly/3XafMsU

https://bit.ly/3XafMsU


Pakolliset Erasmus+ KA1 -asiakirjat
- mallipohjat löytyvät avustussopimuksen liitteistä
- tämä dokumentti on tehty  tukemaan liitteiden löytämistä ja 
käyttöä 
- versio 22.9.2022



Asiakirjapaketit yksilölle ja ryhmälle

• Komissio on tehnyt asiakirjapohjia erilaisiin liikkuvuuksiin 
• minimitiedot ovat samanlaiset eri maissa 

• asiakirjat ovat pakollisia 

• osa on suomennettu/ruotsinnettu 
• asiakirjat, jotka täydennetään vastaanottavan tahon kanssa ovat englanniksi 

• osallistujaraportit ovat vain englanniksi, mutta käännetään jos todetaan tarve
• esim. oppilaan lyhytkestoinen vaihto

• Asiakirjat pohjautuvat Erasmus+ laatuoppaaseen
• 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


1. Asiakirjapaketti yksilölle

• Yksilön asiakirjapaketti sisältää tyypillisesti 
• A. Grant agreement = Apurahasopimus

• B. Learning agreement 

• C. Osallistumistodistus (esim. Learning agreement complement tai 
Europass Mobility)

• D. Participant report = BM-osallistujaraportti 

• Lisäksi organisaationne omat asiakirjat 

Erasmus+ asiakirjapohjat löytyvät sivulta https://bit.ly/3XafMsU

https://bit.ly/3XafMsU


A. Grant agreement / apurahasopimus
• Edunsaajan ja osallistujien kesken 

käytettävät sopimusmallit erilaisiin 
liikkuvuuksiin

• Oppilaiden, opiskelijoiden ja 
tarvittaessa henkilöstön 
yksilöliikkuvuuteen 

• Sopimusmallissa on 
vähimmäisvaatimukset 

• Mallipohja löytyy bit.ly/3Y05tbP

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Annex%20Grant%20Agreement%20with%20participants_2022.docx


B. Erasmus+ learning agreement

• Määrittelee yksilön 
oppimisliikkuvuuden 
• Huomioiden odotetut tulokset ja 

niiden saavuttamiskeinot 

• Sekä osallistujan, lähettävän 
organisaation ja vastaanottavan 
organisaation tehtävät ja vastuut. 

• Varmistaa laadun, avoimuuden ja 
luottamuksen kolmen osapuolen 
välillä 



B. Erasmus+ learning agreement
• Pakollinen asiakirja 

• Erasmus-laatustandardeissa määritelty velvollisuus

• Komission mallipohjan käyttäminen ei kuitenkaan ole 
pakollista

• Käyttöä suositellaan, koska se sisältää 
vähimmäiselementit, jotka vaaditaan laadukkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

• Voit kuitenkin muokata mallia tai käyttää toista mallia, jos 
uskot sen parantavan toimintojesi laatua. 

• Mallipohja löytyy https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/AE-SE-

VET%20-%20Template%201%20-%20Learning%20agreement_2.docx

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/AE-SE-VET%20-%20Template%201%20-%20Learning%20agreement_2.docx


C. Osallistumistodistus

• Learning agreement complement

• Todistus osallistumisesta 
• Learning agreement complement –dokumentti kertoo 

minimivaatimukset todistuksen sisällölle 

• Voi olla yksi tai usea asiakirja, joista käy ilmi osallistujan nimi,  
oppimistulokset ja alkamis- ja päättymispäivä. Mahdolliset 
tukihenkilöt on mainittava: nimi, oleskelun kesto. Vastaanottavan 
organisaation ja osallistujan on allekirjoitettava tositteet 

• Todistus voi olla myös muuta muotoa esim. Europassi 
https://www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-myontaminen

https://www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-myontaminen


C. Osallistumistodistus
• Oppilaiden, opiskelijoiden ja 

henkilöstön yksilöliikkuvuuteen 

• Mallipohja löytyy bit.ly/3Xhry4N

• Europassin liikkuvuustodistus/ 
Europass Mobility
• jos käytät Europassia niin, se korvaa 

vastaanottavan organisaation 
allekirjoittaman 
osallistumistodistuksen

• https://www.oph.fi/fi/europassi-
liikkuvuustodistuksen-myontaminen

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Template%201a%20-%20Learning%20agreement%20complement.docx
https://www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-myontaminen


D. BM-Participant report
• Merkitse liikkuvuus BM-järjestelmään, kun 

se on tiedossa
• Voit muokata tietoja myöhemmin

• BM lähettää linkin osallistujaraporttiin 
sähköpostilla heti liikkuvuusjakson jälkeen

• Participant report/EU Survey –kysely (eng.)

• Mallipohja löytyy 
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Manage+participa
nt+reports+in+projects?preview=/44143419/44143446/EP-
KA1-SCH-ADU-VET-2021_ACC_28_03_2022_EN_draft.pdf B

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Manage+participant+reports+in+projects?preview=/44143419/44143446/EP-KA1-SCH-ADU-VET-2021_ACC_28_03_2022_EN_draft.pdf


2. Asiakirjapaketti ryhmälle

• Ryhmän asiakirjapakettiin kuuluu 
• A. Learning programme for group activities

• B. Osallistujalista

• C. Participant report (tukihenkilö täydentää ryhmän puolesta) 

• Lisäksi organisaationne omat asiakirjat 



A. Learning programme for group activities
• Pakollinen asiakirja 

• Erasmus-laatustandardeissa määritelty velvollisuus
• Komission mallipohjan käyttäminen ei kuitenkaan ole 

pakollista
• Käyttöä suositellaan, koska se sisältää 

vähimmäiselementit, jotka vaaditaan laadukkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

• Voit kuitenkin muokata mallia tai käyttää toista mallia, jos uskot 
sen parantavan toimintojesi laatua. 

• Mallipohja löytyy 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/AE-SE-
VET%20-%20Template%202%20-
%20Learning%20programme%20for%20group%20activitie
s_1.docx

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/AE-SE-VET%20-%20Template%202%20-%20Learning%20programme%20for%20group%20activities_1.docx


B. Osallistujalista

• Sisältää kaikki osallistujat ja tukihenkilöt
• Sekä vieraat että isännät 

• Yksinkertainen malli ohessa

• Organisaatiot itse määrittelevät 
allekirjoitusoikeuden 



C. Participant report

• Tukihenkilö täydentää ryhmän puolesta

• Merkitse liikkuvuus uuteen raportointi ja 
hallinnointivälineeseen, kun se on tiedossa

• BM lähettää linkin osallistujaraporttiin 
tukihenkilölle sähköpostilla heti 
liikkuvuusjakson jälkeen 

• Participant report/EU Survey –kysely (eng.)

• Mallipohja löytyy 
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Manage+participant+rep
orts+in+projects?preview=/44143419/44143445/EP-KA1-SCH-ADU-
Group-2021_ACC_28_03_2022_EN_draft.pdf

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Manage+participant+reports+in+projects?preview=/44143419/44143445/EP-KA1-SCH-ADU-Group-2021_ACC_28_03_2022_EN_draft.pdf


Muita mahdollisia lomakkeita
• Koulun/lukion omat lomakkeet

• ”Liikkuvuussäännöt oppilaille”
• Huoltajien allekirjoittamat luvat matkustamiseen

• consent letter
• Rajavartiolaitos https://raja.fi/alaikaisen-matkustamiseen-vaadittava-asiakirja

• Health form

• Eri maissa on erilaisia käytäntöjä ja vaatimuksia 

• Covid -19
• Testikulut budjettikohtaan Poikkeukselliset kulut: Viisumit ja niihin liittyvät 

kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset. 100 % tukikelpoisista 
kustannuksista.

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

https://raja.fi/alaikaisen-matkustamiseen-vaadittava-asiakirja
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia


Erasmus+ handbook for individual pupil 
mobility in school education

• Handbook: https://bit.ly/3QMTytx

https://bit.ly/3QMTytx


Erasmus+ handbook for individual pupil 
mobility in school education

Finances are among the most important topics to 

discuss with your hosting partner. Since the sending

school is the only one receiving an Erasmus+ grant 

for the activity, it is necessary to determine how this

grant will be shared with the hosting school, who will 

surely bear a part of the costs


