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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 KA122-SCH 
hankkeiden yhteyshenkilöille 



Tilaisuuden sisältö

• Avustussopimus

• Avustuksen budjetti ja kululuokat

• Muutokset hankkeessa

• Maksatukset ja raportointi

• Seuranta- ja asiakirjatarkastukset

• Raportointi- ja hallinnointiväline, 
Erasmus+ Beneficiary Module



Liikkuvuusmääriä uudella ohjelmakaudella
Submitted Forecasted participants

LM-GRP-PUPIL - Group mobility of school pupils SM-COUR-TRAIN - Courses and training

SM-JOB-SHDW - Job-shadowing LM-SHORT-PUPIL - Short-term learning mobility of pupils

LM-LONG-PUPILS - Long-term learning mobility of pupils OA-HOS-TTT - Hosting teachers and educators in training

SM-TTA - Teaching or training assignments OA-INV-EXP - Invited experts

638

576

129

37 20

58

155

4434

576

638

4434

Budjetti 2021 noin 4,7 milj. 
Budjetti 2022 noin 6,2 milj.



KA122-SCH voi olla esimerkiksi

Oppilaiden 
ryhmä

Pitkäkestoinen 
liikkuvuus

Minun job
shadowing

Lyhytkestoinen 
liikkuvuus

Opettaja-
harjoittelija 

Fys. open 
kurssi

Mat. open job
shadowing

Ranskan 
open kurssi

Pitkäkestoinen 
liikkuvuus

Kuraattorin 
job

shadowing

Rehtorin job
shadowing

Kotitalous-
open job

shadowing

Kuvisopen
kurssi

Kutsuttu 
asiantuntija

Koulusihteerin 
eng. kurssi



Tulossa olevia koulutuksia

• Hyvän ja vaikuttavan kv-hankkeen suunnittelu 22.9.2022

• Hallinnointi- ja raportointiväline Beneficiary Module (BM) 
käyttökoulutusta

• Lisäkoulutusta hankehallintoon 

• Valmennusta pitkäkestoisiin opiskelijaliikkuvuuksiin liittyen 
(opiskelijoille sekä yhteyshenkilöille) syksyllä kirjoitusten jälkeen

• Loppuraportointikoulutuksia



Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden 
eteneminen

Hankkeen aloitus 1.6.-31.12.2022

• Sopimus tehdään 6-18 kk:ksi

• Liikkuvuudet voi alkaa sopimuksenne 
mukaisesti

Hankkeen päättyminen

• Hanke päättyy sopimuksenne mukaisesti

• Loppuraportointi 60 pv kuluttua hankkeen 
päättymisestä
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Avustussopimus



Avustussopimus
• Organisaation = edunsaajan ja 

kansallisen toimiston välinen sopimus

• Sopimusnumero = hankenumero esim. 
2022-1-FI01-KA122-SCH-012345

• Laillinen edustaja allekirjoittaa 
sähköisesti

• Yhteyshenkilö saa allekirjoitetun 
sopimuksen sähköpostitse tiedokseen

• Ilmoita yhteydenpidossa kansalliseen 
toimistoon aina hankenumero. 
Löydämme hankkeenne sähköisistä 
järjestelmistä ainoastaan 
hankenumerolla



Avustussopimuksenne pääkohdat 
• Hankkeen toimintakausi
• Tuen enimmäismäärä
• Raportointi ja maksujärjestelyt 
• Yhteystiedot
• Tietosuojavelvoitteet ja

henkilötietojen käsittely
• Osallistujien suojelu ja turvallisuus

• mm. vanhempien tai huoltajan 
suostumus, vakuutusjärjestelyt, 
ikärajat

• Raportointi- ja hallinnointityökalu 
sekä Erasmus+ -hanketietokanta

• Ohjelman näkyvyys viestinnässä

• Tuki osallistujille



Tietosuoja
Henkilötieto:

• Tarkoittaa kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja, 
joista henkilö voidaan tunnistaa

Esimerkkejä henkilötiedoista:
• nimi
• kotiosoite
• sähköpostiosoite, kuten etunimi.sukunimi@oppilaitos.fi
• puhelinnumero
• IP-osoite
• terveystiedot
• voivat olla myös valokuvia, ääni- tai videotallenteita



Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen käsittely sähköposteissa

• Pyydetään käyttämään liikkujan nimen tai muun henkilötiedon sijaan Mobility ID:tä ja 
hankenumeroa.

• Vaihtoehtoisesti tiedot voi lähettää salatulla sähköpostilla (riippuu käytössä olevasta 
salausjärjestelmästä), tai voimme OPH:sta lähettää salatun sähköpostin, johon vastaamalla viestin 
toi toimittaa Opetushallitukselle salattuna.

Henkilötiedot liikkuvuudenhallintajärjestelmissä (Beneficiary Module)
• Tiedot piilotetaan hankkeen päätyttyä. Tiedot voi pyytää poikkeustapauksissa näkyviin esimerkiksi 

hanketarkastuksen ajaksi.

Osallisuustuki- ja Force majeure –hakemukset
• Tiedot käsitellään salattuna – tutustu ohjeiseen ennen hakemuksen/lomakkeen täyttämistä.

Tapahtumiin ilmoittautuminen
• Opetushallitus kysyy ilmoittautumisen yhteydessä luvan tietojen käyttämiseen tilaisuuden 

järjestämistä varten



Tutustu liitteisiin – tärkeä osa sopimusta

Hankekohtainen: Liite II 
Hankkeen kuvaus ja budjetti 

Hankekohtainen: Liite VI 
Pankkitietolomake on 

sähköinen



Hankekohtainen: Liite II Hankkeen kuvaus ja 
budjetti 

• Liitteessä II näkyy 
hankkeelle myönnetty 
kokonaisbudjetti ja  
eriteltynä myönnetyt 
liikkuvuusmäärät

• Organisaationne käyttää 
tuen Erasmus-
suunnitelmanne tavoitteiden 
mukaisesti



Pakolliset asiakirjat hankkeessa
- mallipohjat löytyvät sopimuksen liitteenä



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


Liikkuvuusmuodot
Apuraha-

sopimus

Learning 

agreement
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 oppilasliikkuvuudessa - - x+ohjelma -



1. Asiakirjapaketti yksilölle
• Yksilön asiakirjapaketti sisältää tyypillisesti 

• Grant agreement = Apurahasopimus
• Learning agreement 
• Osallistumistodistus (esim. Learning agreement complement tai Europass

Mobility)
• Participant report = BM-osallistujaraportti 

• Lisäksi organisaationne omat asiakirjat 

Erasmus+ asiakirjapohjat löytyvät sivulta: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-
osallistujalle-ka122-sch

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


Grant agreement / apurahasopimus
• Edunsaajan ja osallistujien kesken 

käytettävät sopimusmallit erilaisiin 
liikkuvuuksiin

• Oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön 
yksilöliikkuvuuteen 

• Sopimusmallissa on 
vähimmäisvaatimukset 

• Mallipohja löytyy: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkest
oisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-
ka122-sch

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


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 



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


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


Osallistumistodistus

• Oppilaiden, opiskelijoiden ja 
henkilöstön yksilöliikkuvuuteen 

• Mallipohja löytyy 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/A
E-SE-VET%20-%20Template%201a%20-
%20Learning%20agreement%20complement_1.docx

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/AE-SE-VET%20-%20Template%201a%20-%20Learning%20agreement%20complement_1.docx


BM-Participant report
• Merkitse liikkuvuus BM-

hallinnointijärjestelmään, kun se on tiedossa

• 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 
• Learning programme for group activities

• Osallistujalista

• Participant report (tukihenkilö täydentää ryhmän puolesta) 

• Lisäksi organisaationne omat asiakirjat 



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


Osallistujalista

• Sisältää kaikki osallistujat ja tukihenkilöt
• Sekä vieraat että isännät 

• Yksinkertainen malli ohessa

• Organisaatiot itse määrittelevät 
allekirjoitusoikeuden 



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


Hankkeen budjetti ja kululuokat

Yksikkökorvauksiin perustuvat kululuokat 
• Kaikilla hankkeilla

Todellisiin kustannuksiin perustuvat kululuokat
• Lisäksi osalla hankkeista 



Yksikkökorvauksiin perustuvat kululuokat



Organisointituki Liikkuvuusmuoto

100 euroa / hlö • Ryhmäliikkuvuuteen osallistuva oppilas/opiskelija (max 10 
hlöön asti, eli max 1000€/ryhmä)

• Henkilöstön kurssi
• Kutsuttu asiantuntija
• Vastaanotettava opettajaharjoittelija

350 euroa / hlö 100 osallistujaan asti; 200 € sadannen 
osallistujan jälkeen

• Lyhytkestoiselle liikkuvuusjaksolle osallistuva 
oppilas/opiskelija

• Henkilöstön job shadowing- ja opetusjaksolle osallistuja

500 euroa / hlö • Pitkäkestoisille liikkuvuusjaksoille osallistuva 
oppilas/opiskelija 

• Tuki hankkeen hallintoon liittyviin kuluihin, kuten ohjaus ja tuki, oppimistulosten tunnistaminen ja 
tunnustaminen ja valmennusjärjestelyt (lähtö-, kieli- ja kulttuurivalmennus). Saa käyttää myös sijaiskuluihin.

• Tuen saamisen ehtona että henkilö on osallistunut liikkuvuusjaksolle. 
• Tukihenkilöille eikä valmisteleville vierailuille osallistuville ei makseta organisointitukea



Matkatuki

• Lähettävän organisaation 
sijainnista vastaanottavan 
organisaation sijaintiin

• Matkan km-määrä komission 
välimatkalaskimella 

• Tuki myönnetään taulukon 
summien mukaisesti

• Tuki on riippumaton todellisista 
kuluista

• Matkatuen lisäksi maksetaan 
yksilötuki toteutuneilta 
matkapäiviltä, max. 2 pv. 

Vihreä matkustus (Green Travel)
• Matkustus junalla, bussilla ja kimppakyydillä
• Päivien määrän arvioi organisaatio/liikkuja itse, 

max. 6 pv. 
• Korotetun matkatuen lisäksi maksetaan 

yksilötuki toteutuneilta matkapäiviltä, max. 6 pv. 
• Vakuus https://bit.ly/3CnQkHr

https://bit.ly/3CnQkHr


Yksilötuki

• Keston ja kohdemaan mukaan

• 1 - 14 päivän tuki on korkeampi kuin seuraavien päivien tuki

• Liikkuvuuspäivät + max. 2 (6 maata pitkin matkustettaessa) matkapäivää 

• Huomioi eri liikkuvuusmuotojen minimi- ja maksimikestot

• Tukihenkilöille on sama tuki kuin henkilöstölle 

• Yksilötuen maaryhmät ja tuki euroina seuraavassa diassa



Yksilötuen maaryhmät ja tuki euroina

Vastaanottava maa Maa-

ryhmä

Opiskelijaliikkuvuus

€/päivä

Henkilöstöliikkuvuus

€/päivä

(1-14 pv) (15-360 pv) (1-14 pv) (15-60 pv)

Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, (Suomi), 

Liechtenstein 
1 60 € 42 € 135 € 95 €

Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, 

Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali
2 53 € 37 € 120 € 84 €

Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki, Liettua, 

Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, Pohjois-

Makedonian tasavalta, Serbia
3 45 € 32 € 105 € 74 €



Kielivalmennustuki
• Pitkäkestoiselle liikkuvuusjaksolle osallistuvalle opiskelijalle 

• Lyhytkestoiselle liikkuvuusjaksolle osallistuvalle opiskelijalle 

• Yli 31 pv henkilöstöliikkuvuuksiin osallistuvalle

• Uusi online-alusta on tulossa kesällä 2022

• Jos 150 € tuki käytössä 

o Tosite kielikursseille osallistumisesta, oppimateriaalin ostolasku tai 
koulutusta antavan organisaation antama todistus



Kurssimaksut / valmistelevat vierailut 
Kurssimaksut henkilöstöliikkuvuuksissa 

• 80 € osallistujaa kohden päivässä

• henkilöstön jäsen voi saada enintään 800 € kurssimaksuihin hankkeen aikana

Valmistelevat vierailut 

• 575 € / osallistuja 

• Enintään 3 osallistujaa / vierailu 

• Kestoa ei ole määritelty

• Valmistelevia vierailuja voi toteuttaa kaikkien muiden aktiviteettien paitsi kurssien valmisteluun

• Osallistujana voi olla henkilöstö ja poikkeustapauksissa opiskelijat: 
• Pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen osallistuva opiskelija
• Muita vähemmän mahdollisuuksia omaava opiskelija



Todellisiin kustannuksiin perustuvat 
kululuokat

Osalla hankkeista yksikkökulujen lisäksi



Osallisuustuki 

Osallisuustuki jakautuu sekä yksikkötukeen että todellisiin kuluihin 
perustuvaan tukeen:

1. Osallisuustuki organisaatiolle 

o Lisätuki liikkuvuustoimintojen järjestämiseen

o Yksikköavustus on 100 € / osallistuja, jolla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia

2. Osallisuustuki osallistujalle: Todellisiin kuluihin perustuva tuki 

• Tarkat korvaussäännöt kerrotaan sopimuksen rahoitus- ja 
sopimussäännöt liitteessä 



Poikkeukselliset kulut ja korkeat matkakulut 

• Esimerkiksi kuluja voi olla 
• Koronatestit 

• Jos käytetään todellisiin kuluihin perustuvaa korkeat 
matkakulua niin ao. liikkuvuudessa ei käytetä tavallista 
yksikkökorvaukseen perustuvaa matkakulua 

• Tarkat korvaussäännöt kerrotaan sopimuksen rahoitus- ja 
sopimussäännöt liitteessä 



Osallisuus- ja moninaisuus

• Tavoitteena auttaa luomaan kaikille tasapuoliset 
mahdollisuudet osallistua ohjelmaan

• Opetushallituksen verkkosivu: 
• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-

osallistujalle-ka122-sch#anchor-osallisuus-ja-moninaisuus

• Lue ja osallistu aiheen Padlet -keskusteluun 
• https://fi.padlet.com/janneairaksinen_oph/upkgp1tgmomqvury

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch#anchor-osallisuus-ja-moninaisuus
https://fi.padlet.com/janneairaksinen_oph/upkgp1tgmomqvury


BM-esittely 



Muutokset hankkeen 
aikana



Budjetin käyttö

• Lähtökohtaisesti toiminnan tulee vastata hakemuksen tavoitteita (näistä 
raportoidaan loppuraportissa)

• Hakuvaiheessa asetettuihin määrällisiin liikkuvuustavoitteisiin tulisi pyrkiä

• Voitte toteuttaa myös eri liikkuvuustyyppejä kuin mitä haitte, kunhan liikkuvuudet 
vastaavat hakemuksenne tavoitteisiin
• Esim. kurssit voivat muuttua, kurssit voivat vaihtua job shadowingiksi, kohdemaa voi muuttua, 

osallistujat voivat muuttua 

• Rajoitukset löytyvät avustussopimuksesta (artikla 1.17 Määrärahasiirtoja 
koskevat erityismääräykset

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


Muutosilmoitukset

Yhteyshenkilön allekirjoittamana:

• Hankkeen yhteyshenkilö 
oppilaitoksessa muuttuu

• Budjettiin liittyvät muutokset 
tarvittaessa

• Laillinen edustaja muuttuu

Laillisen edustajan allekirjoittamana:

• Edunsaajaorganisaation 
yhteystiedot muuttuvat

• Tilinumero muuttuu 

• Oppilaitosten yhdistyminen
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Hankkeiden hallintoon liittyvä tieto ja 
muutosilmoituslomakkeet: 

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

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


LIIKKUVUUSMUODOT 
VUOSINA 2021 -
2027

46

• Taulukkoon on koottu lyhyesti 
mahdolliset liikkuvuusmuodot ja niiden 
kestot

• KA122-SCH –hankkeessa max 30 
liikkuvuutta
➢ Tukihenkilöitä ja valmisteleviin 

vierailuihin osallistuvia ei lasketa



Maksatukset ja raportointi



Maksatukset ja raportointi

• Kansallinen toimisto maksaa edunsaajalle 30 päivän 
kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta ennakkomaksun
(80 %)

• Loppuraportin tukikelpoisten kulujen perusteella maksetaan 
loppumaksu (enintään 20 %).

• Hanketukea laskutetaan takaisin, jos tukea on käytetty 
vähemmän kuin ennakkomaksun summa tai kulut eivät ole 
hyväksyttäviä.



Loppuraportti 

• Edunsaaja toimittaa hankkeen loppuraportin 60 päivän 
kuluessa hankkeen päättymispäivästä, loppuraportti täytetään 
Beneficiary Modulessa.

• Saatte loppuraportointiin ohjeita lähempänä hankkeen loppua. 



Kulujen kohdistaminen
• Hankkeelle pitää avata oma seurantakohde 

(projekti/kustannuspaikka) kirjanpitoon, sis. kaikki hankkeen tulot 
ja menot (myös mahdollinen omarahoitus)

• Huomaa että eri hankkeiden kulut pidettävä erillään

• Kuluihin sisältyvät arvonlisäverot kohdistetaan hankkeelle 
ainoastaan, jos ne jäävät hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi (eli 
jos edunsaajalla ei ole arvonlisäverojen vähennysoikeutta)

• Muussa valuutassa kuin euroissa aiheutuneiden kulujen 
muuntaminen euroiksi → katso sopimuksen kohta I.4.9 
Maksupyynnöissä käytettävä valuutta ja muuntaminen euroiksi.



Asiakirjojen säilyttäminen
• Kaikki sopimukseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat on 

säilytettävä vähintään 5 vuotta loppumaksun suorittamisesta
(pvm)

• Kirjanpitomateriaali ja kopiot dokumenteista (esim. 
ulkomaanjaksojen todentamiseen)

• Kansalliselle toimistolle, komissiolle tai näiden valtuuttamille 
henkilöille on taattava pääsy asiakirjoihin

• Esimerkiksi tarkastuksissa pyydetään toimittamaan tositteita 
tai asiakirjoja



Seuranta- ja asiakirjatarkastukset



Hankkeille tehtävät tarkastukset

• Kaikille hankkeille tehdään loppuraportin tarkastus. Tarkastus 
määrittelee tuen lopullisen määrän

• Lisäksi osalle hankkeista tehdään tarkastuksia hankkeen 
aikana tai jälkeen 
➢Tarkempi info ja ohjeistus tarkastuksista lähetetään tarkastettaville 

hankkeille



Huomioita 
ryhmäliikkuvuudesta



Ryhmäliikkuvuus 

Ryhmä lähettävän koulun oppilaita voi opiskella tietyn ajan
vertaistensa kanssa toisessa maassa. Oppilaiden mukana on 
oltava lähettävän koulun opettajia tai muita valtuutettuja 
henkilöitä koko toiminnon ajan.
➢Pedagoginen tuki oppimiselle



Ryhmäliikkuvuus; esimerkki ei-kelpoisesta 
liikkuvuudesta

• Esimerkiksi Malli-YK -kokoukseen ei voi osallistua KA122-SCH 
-tuella. 
➢Mutta jos kokouksen kanssa samassa maassa on vastaanottava 

koulu, jossa oppilaat tekevät tähän liittyvää yhteistyötä ja menevät 
yhdessä jakamaan tuota tietoa Malli-YK -kokouksessa, avustus olisi 
mahdollinen. 



Lähettävän koulun tehtäviä 
• Oppilaiden valinta 

• Liikkuvuusikkuna

• Osallisuusasioiden 
huomiointi 

• Learning agreement

• Vakuutukset 

• Turvallisuus 

• Tietosuoja 

• Lähtövalmennus 

• Tuki ja monitorointi 

• Mahdolliset lisäopinnot 
liikkuvuuden aikana, jotta 
opinnot eivät viivästy

• Opintojen tunnistaminen

• Arviointi ja palaute  

• Tukihenkilö 



Vastaanottavan koulun tehtäviä 

• Mentori, kontaktihenkilö 

• Tuutori 

• Learning agreement; 
oppimistavoitteet ja niiden 
tukeminen

• Tutustuminen ja integrointi

• Tuki ja monitorointi 

• Majoituksen etsintä 
lähettävän koulun kanssa
• asuntola, hostel yms, perhe

• yleensä perhemajoitus, joka 
maksuton tai lähes maksuton  

• Poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin varautuminen



Tuki hankekauden aikana 

• Opetushallitus on Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto 
• Koulutukset

• Infokirjeet 

• Verkkosivu 

• Verkostoituminen tilaisuuksissa

• Apua ja tukea hankkeiden toteutuksessa; ole yhteydessä!



Yhteystiedot Erasmus+ yleissivistävä 
koulutus 
• Sirkka Säikkälä, sirkka.saikkala(@)oph.fi, 0295 338 583

• Liisi Airas, liisi.airas(@)oph.fi, puh. 0295 331 565 

• Maive Matikainen, maive.matikainen(@)oph.fi, puh. 0295 338 613

Opetushallituksen Lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen osallistujalle –verkkosivu: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch

Liity kv.yleissivistävä -sähköpostilistalle: https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava

Facebookissa: Kansainvälisyyttä kouluille 

Facebookissa myös Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä 

Instagramissa: @kansainvalisyyttakouluille 

Twitterissä @EDUFI_GeneralEd 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava


Kiitos ajastasi ja 
hienoja 
vaihtokokemuksia!


