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Tervetuloa kyselytunnille - käytännön ohjeita

• Pidetään kamerat ja mikrofonit kiinni, paitsi ollessamme puhevuorossa.

• Käydään ensin läpi ennakkokysymykset ja niiden vastaukset

• Tarkentavia kysymyksiä voi esittää chatissa. Vastaamme niihin osin esityksen 

aikana, osin lopussa.

• Esityksen lopussa on myös osio, jossa voi esittää lisäkysymyksiä joko 

chatissa, tai voit myös pyytää puheenvuoroa kättä nostamalla.
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Hakeminen ja rahoituksen myöntö



• 26 kuukauden sopimuskausi: haetaanko rahoitusta lukuvuosille 2021-22 ja 

2022-23, vai vain lukuvuodelle 2021-22 poislukien 2020-sopimuksesta 

rahoitettavat? 

• Onko tulossa varmasti uusi hakukierros taas vuoden 2022 keväällä, joka

sisältää samat liikkuvuusmuodot kuin nyt?

• Rahoitushaku on vuosittain ja yhden vuoden hakemukseen sisällytetään

yhden (luku)vuoden liikkujat, vaikka rahoitusta voikin käyttää aiempaa

pidempään.

• Call 2022 järjestetään näillä näkymin perinteiseen aikaan, eli se avautuisi

jo loppuvuodesta 2021 ja hakudeadline olisi helmikuussa 2022.

• Haussa ovat vuonna 2022 samat liikkuvuusmuodot kuin nyt (KA131: 

SMS, SMP, STA, STT, BIP (ja OS)), mutta myös uuden ohjelmakauden

ensimmäinen globaalin liikkuvuuden (KA171) haku on näillä näkymin

vuonna 2022.
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• Mitä ovat ne kaksi edellistä raportoitua kautta? 17–18 ja 18-19 (19-21 

ei raportoitu vielä)?

• 2017-18 ja 2018-19

• Jos apurahat jaetaan kahden viimeisimmän raportoidun vuoden toteutuneen 

liikkuvuusmäärän keskiarvon perusteella eikä sen mukaan mitä haetaan, niin 

miksi pyydetään ilmoittamaan, monelleko haetaan?

• Rahoitusta voidaan myöntää enintään haetulle liikkujamäärälle.
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• Onko tosiaan niin, että hakulomakkeelle viedään ainoastaan 
arvioitu liikkujamäärä, eikä eritellä mihinkään onko kyse pitkästä vai 
lyhyestä liikkuvuudesta. Siis esim. opiskelijaliikkuvuudessa pitkät 
vaihdot ja intensiivikurssiosallistujat + muut lyhyet liikkuvuudet 
könttänä. Kysyn siksi, kun aiemmin taidettiin kysellä lukumäärien lisäksi 
vaihtojen arvioituja kestoja kuukausina/päivinä.

• Millä perusteilla Opetushallitus määrittää myönnettävän Erasmus-
tuen määrän, nyt kun hakemuksella kysytään vain liikkuvuusluvut, 
eikä kuukausiarviota ollenkaan?

• Hakulomaketta on yksinkertaistettu ja siinä kysytään vain liikkujien 
kokonaismääriä liikkuvuustyypeittäin. Näihin lasketaan mukaan 
kaikki suunnitellut liikkuvuudet kestosta ja muodosta riippumatta.

• Avustus myönnetään kahden raportoidun sopimuskauden (2017-18 
ja 2018-19) perusteella huomioiden myös käyttämättä olevan 
kauden 2020 rahoituksen sekä haetun liikkujien lukumäärän.



• Ensi kaudella 2021-22 meillä tulee olemaan käytettävissä kaksi Erasmus-

projektia, sillä kauden 2020-21 rahoja on vielä runsaasti jäljellä. 

Kun on kyseessä vaihto, jossa tulee hyödynnettäväksi 2021-22 

uudet ominaisuudet, perheellisten vaihto (suurempi tuki), vihreä vaihto 

jne. Toimitaanko tällöin niin, että tämän vaihdon apuraha maksetaan 

uudelta kauden 2021-22 apurahoista? Kun taas on sellainen, jossa ei tule 

mitään uuden kauden ominaisuuksista esim. 6 kk opiskelijavaihtoa 

Ranskassa, jonne mennään lentämällä Pariisiin, eikä ole huollettavia lapsia. 

Niin tässä tapauksessa voi siis käyttää vanhan 2020-21 projektin apurahoja?

• Näin juuri. Eli ”vanhanmalliset” vaihdot tulee kattaa vuonna 2020 

myönnetystä tuesta, niin kauan kuin tukea riittää.

• Ensi lukuvuosi on hyvä harjoitus: uudella ohjelmakaudella on aina kaksi 

rahoituskautta päällekkäin ja lv. 2022-23 tulee olemaan kolme kautta 

päällekkäin (2020, 2021 ja 2022).
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• Minkälainen tulee olemaan BIP-myöntö? Kerrotteko 

korkeakoululle kuinka monta BIPiä voi toteuttaa? Pystyttekö antamaan 

jonkinlaista arviota siitä, kuinka monelle voisi korkeakoulu noin keskimäärin 

saada hyväksynnän?

• Yhtä BIP-kurssia kohti järjestämistuki on 6000 – 8000 EUR arvioidun 

osallistujamäärän mukaisesti. Ei ole määritelty kattoa sille, kuinka monta 

BIPiä yhdelle korkeakoululle voidaan myöntää. Varmasti kuitenkin useita –

riippuen esim. korkeakoulun koosta ja/tai liikkuvuusmäärästä. Määrien 

suhteen olemme viisaampia, kunhan näemme paljonko haetaan liikkuvuutta 

vs. BIP-kursseja.

• Mitä tehdään, jos korkeakoulu hakee 5 intensiivikurssin rahoitusta, mutta niistä 

vain 3 rahoitetaan. Onko korkeakoulun sitten itse päätettävä, mikä kursseista 

rahoitetaan?

• Korkeakoulu päättää itse, mitkä kurssit se toteuttaa. Hakemuksessa ei kysytä 

suunnitelluista intensiivikursseista oikeastaan mitään, joten myöntövaiheessa 

ei voida ottaa kantaa niiden keskinäiseen prioriteettijärjestykseen.
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• Jatkuvuuden ja kehityksen takia olisi tärkeää, että kurssia voitaisiin suunnitella 

ja järjestää useana peräkkäisenä vuonna. Yhden kerran takia on todella iso 

valmistelutyö. Onko kuinka varmaa, että seuraavinakin vuosina saataisiin 

rahoitusta samalle kurssille? Helpompaa olisi, jos yhdellä rahoitushaulla 

saataisiin rahoitus vaikkapa 3-4 vuoden toteutuksille.

• Korkeakoulu päättää itse, mitkä kurssit se toteuttaa vuosittain 

myönnettävällä BIP-rahoituksella. Korkeakoulu voi siis toteuttaa saman 

kurssin useampana peräkkäisenä vuonna, mutta kuitenkin vain kerran 

kutakin sopimuskautta koskien.

• Jos intensiivikurssi, jolle haettu tukea, ei jostain syystä toteudukaan, mitä 

tapahtuu sille myönnetylle tuelle? Voiko tukea siirtää muihin rahoitussopimuksen 

toimintoihin?

• Luultavasti monimuotoisten intensiivikurssien OS-tuen voi siirtää muihin 

toimintoihin. Tämä varmistuu, kunhan näemme rahoitussopimukseen 

kirjatut siirtosäännöt. 
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• Hakemuksella ei ymmärtääkseni eritellä monimuotoisten 

lyhytliikkuvuuksien ja pitkien liikkuvuuksien määriä opiskelu- tai 

harjoitteluvaihdon osalta? Miten tämä toimii käytännössä, täytyykö 

rahoitusmäärästä sitten korkeakoulun itse määritellä, kuinka paljon saadusta 

tuesta käytetään pitkiin liikkuvuuksiin ja kuinka paljon monimuotoisiin 

lyhytliikkuvuuksiin?

• Korkeakoulu määrittelee itse, minkälaista liikkuvuutta myönnetyllä 

rahoituksella toteutetaan. 

• Samaa pohdimme opettaja/staff vaihtoihin liittyen: Miten fyysiset 

liikkuvuudet erotellaan blended mobilitystä hakemuksessa vai erotellaanko? 

Onko niiden määrien suhde korkeakoulun itsensä päätettävissä esim

kysynnän mukaan?

• Fyysisiä ja monimuotoisia liikkuvuuksia ei eritellä hakemuksessa. 

Rahoituksen näkökulmasta niiden kustannus lienee sama, sillä vain 

fyysinen jakso oikeuttaa apurahaan, virtuaalinen ei. Eli voitte toteuttaa 

fyysistä tai blended staff-liikkuvuutta tarpeen mukaan.
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Hakulomake



• Kun täytän hakemuksen ja olen pääyhteyshenkilö meidän korkeakoulussa, 

vienkö myös omat tietoni hakulomakkeen "associated persons" -kohtaan?

• Kyllä, hakulomakkeelle viedään vähintään korkeakoulun laillisen 

edustajan, Erasmus-yhteyshenkilön ja OLS-yhteyshenkilön tiedot ja 

liikkuvuuskonsortion osalta myös partneriorganisaatioiden yhteyshenkilöt.

• Declaration on Honour: mitä täytetään 1. sivun taulukkoon?

• Opetushallitus pyytää liittämään jokaiseen hakemukseen oman DOH-

dokumentin, joten taulukkoa ei tarvitse täyttää.

• Declaration on Honour-dokumentti on vähän erilainen kuin viime haussa. Mitä 

kaikkia tietoja siihen tarvitaan?

• Declaration on Honour kannattaa ladata allekirjoitettavaksi vasta sitten, 

kun hakemukseen on syötetty hakijaorganisaation ja yhteyshenkilöiden 

tiedot. Tällöin lomake tulostuu esitäytettynä ja siihen ei tarvitse täyttää 

muuta kuin allekirjoituskentät (myös sähköinen allekirjoitus hyväksytään).
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• Tarvitseeko Financial Capacity formeja tai Legal Entity-lomaketta lähettää

(jos on public body – no ja non-profit – no)? Tai tuleeko niitä liittää ORS:iin 

uudelle ohjelmakaudelle?

• Suomalaisten korkeakoulujen ei tarvitse lähettää Financial Capacity

Formeja tai liittää dokumentteja uudestaan ORS:iin. Hakemukseen riittää 

korkeakoulun laillisen edustajan allekirjoittama Declaration on Honour.
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Liikkuvuuden reunaehdot



• Ovatko konferenssit kelpoisia henkilöstö- tai tohtoritason liikkuvuudessa?

• Tähän ei ole saatu vielä vastausta. Asiaa koskeva ohje on poistettu 

ohjelmaoppaan uudesta versiosta ja komissio ei ole vielä tarkemmin 

ohjeistanut tästä – palataan asiaan viimeistään sopimuskauden ohjeissa.

• Nyt kun pandemian takia vaihtoja siirrellään eteenpäin, tulee mahdollisesti 

eteen vaihtoja, jotka alkavat kevätlukukaudella ja jatkuvat syyslukukaudella, 

jolloin väliin jää kesäloma. Onko mahdollista maksaa apuraha koko 

vaihtokauden alku- ja loppupäivien mukaan ilman, että väliin merkitään 0-

apurahapäiviä?

• Mikäli opiskelija on kesä-/lomatauon ajan vaihtokohteessa, apurahan voi 

maksaa koko ajalle. Mikäli on lomalla kotimaassa, apurahan maksulle ei 

ole perusteita.
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• Lyhytkestoinen liikkuvuus - määritelmä? Esityksessä sanottu: Lyhytkestoinen 

monimuotoliikkuvuus 5 pv – 30 pv, johon liittyy pakollinen virtuaalinen osio 

(yhteenlaskettu laajuus väh. 3 op.). Entä jos vaihdon fyysinen kesto on 31 -

59 pv? Voidaanko maksaa Erasmuksesta? 

• Erasmus+ -opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuden kesto voi olla joko 

5 pv – 30 pv tai 2 kk – 12 kk. Yli yhden, mutta alle kahden kuukauden 

kesto ei ole kelpoinen Erasmus+ -ohjelmassa.

• Kun opiskelijavaihtoon voi lähteä ensimmäisenä vuonna, onko kansallisesti 

ajateltu yhteinen suositus tai peruskriteereitä, esim. minimiopintopistemäärä 

mitä pitää olla suoritettuna, ennen kuin lähtee vaihtoon?

• Ei ole yhteistä tai minimisuositusta. Esim. monimuotoinen intensiivikurssi 

voi olla jo vaikka osa orientoivia opintoja. Käytännön syistä (hakuajat 

yms.) pitkäkestoinen vaihto ei liene kuitenkaan mahdollinen vielä 

ensimmäisenä opiskeluvuonna. Korkeakoulut harkitsevat itse, kenelle 

tarjoavat mitäkin liikkuvuusmahdollisuutta.
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• Jos käytämme 2020-2021 rahaa > noudatammeko myös 2020-2021 

dokumentointia (Esim. ei uutta LAta?) ja käytämme ’vanhoja’ kaavakkeita?

• Learning Agreement (OLA) tehdään aina viimeisimmällä pohjalla 

riippumatta siitä, minkä kauden rahoitusta käytetään, muuten noudatetaan 

kyseisen sopimuskauden reunaehtoja.

• Jos henkilö lähtee Isoon-Britanniaan ja siihen käytetään kauden 2020-21 

apurahoja, niin onko sitten niin, että tällöin vaihdon ehdot ovat kuten nyt 

kuluvalla kaudella, eli mitkään uudet ominaisuudet eivät tule kysymykseen?

• Uuden kauden uudet ominaisuudet ovat mahdollisia vain, mikäli 

liikkuvuuteen käytetään uuden ohjelmakauden rahoitusta, jolloin esim. 

Ison-Britannian osalta blended-liikkuvuudet ovat mahdollisia vain 

kumppanimaihin toteutettavan liikkuvuuden osana (max 20 % budjetista). 

• Mikäli käytetään sopimuskauden 2020 rahoitusta, vain perinteiset 

liikkuvuusmuodot ovat mahdollisia (pitkäkestoinen SMS ja SMP, STA, STT), 

monimuotoiset liikkuvuudet ovat mahdollisia vain koronasta johtuvissa 

Force Majeure –tapauksissa).
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• Tuleeko monimuotoliikkuvuuden ja/tai tohtoriopiskelijoiden lyhytliikkuvuuden 

perustua IIA-sopimuksiin?

• Kaikkien Erasmus+ opiskelijavaihtojen (SMS) ja opettajavaihtojen (STA) 

tulee perustua IIA-sopimuksiin. Tohtoritason liikkuvuudella ei ole omia 

liikkuvuustyyppejä, vaan ne ovat joko opiskelija- (SMS), harjoittelija-

(SMP), opettaja- (STA) tai henkilökuntavaihtoja (STT) ja niiden 

reunaehdot ovat voimassa. Ainoana poikkeuksena on, että tohtoritason 

lyhytkestoisessa SMS- ja SMP-liikkuvuudessa virtuaalinen jakso on 

vapaaehtoinen.

• Mitkä ovat vaadittavat opiskelijavaihdon dokumentit 2021-kaudella: Onko 

jotain uutta vaatimusta? Mitä tietoja Loc:issa tulisi olla jatkossa: fyysinen ja 

virtuaalinen oleskelu vs etä ja lähiopetus?

• Samat dokumentit kuin aiemmin: Learning Agreement, Grant Agreement, 

OLS, Transcript of Records ja/tai Letter of Confirmation tai Certificate of 

Stay, jos transcriptissa ei ole vaihdon päivämääriä, sekä Participant

Report. Uudet mallipohjat tulossa. 

• Fyysinen ja virtuaalinen jakso tulee eritellä dokumenteissa.27/04/2021 19



Vihreän matkustamisen tuki

• Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja matkatukeen, mutta jotka valitsevat 

vihreän matkustustavan voivat saada 50 EUR/lisätuki ja max 4 ylimääräistä 

matkapäivää. Voisitteko selventää tätä?

• Maksetaan 50 EUR top up –lisäapuraha per vaihto ja vaihdon kestoon voi 

lisätä enintään 4 matkapäivää, joille maksetaan päiväkohtaista apurahaa 

(kk-apuraha/30), mikäli opiskelija on käyttänyt vihreitä matkustusmuotoja.

• Onko taulukon green travel -sarakkeessa kyseessä koko matkatuki? Siis ei 

standard travel-summan päälle maksettava top-up? Green travel -asiaan on 

varmaankin tulossa tarkennuksia. Toivottavasti ilman mittavaa kuittien 

tarkastelua/keräilyä! 

• Liikkujalle, joka on oikeutettu matkatukeen, maksetaan joko taulukon 

mukaista normaalia matkatukea tai vihreän matkustamisen tukea, ei 

molempia.

• Vihreä matkustaminen tulee tällä tietoa osoittaa esim. matkalipuin.
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Online Language Support

• OLS: Jos vanha järjestelmä on käytössä 30.6. asti, niin voiko toukokuussa 

vanhasta järjestelmästä laittaa kutsut syksyllä vaihtoon lähteville? Vai 

pitääkö odotella uutta järjestelmää? Toukokuussa nämä yleensä pyydetty 

tekemään. Milloin uusi järjestelmä tulee käyttöön?

• Vanha OLS-järjestelmä on käytössä 30.6.2021 saakka.

• Vanhan (2020) kauden käyttämättömiä lisenssejä voi toistaiseksi 

osoittaa myös syksyllä 2021 lähteville, mutta tulee huomioida, että 

testien ja kielikurssien suorittaminen vanhoilla lisensseillä ei ole 

mahdollista kesäkuun jälkeen (ei myöskään testien tarkastaminen!)

• Nykyisen OLS:n 2-vaiheen testi ei ole pakollinen 2020 kaudesta alkaen 

lähteneille.

• Uuden järjestelmän avautumisesta ei ole vielä tarkempaa tietoa.  

Tiedotamme heti, kun saamme lisätietoa.
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Monimuotoliikkuvuus



• Blended-vaihdot: Voiko apurahaa jatkossakin maksaa puhtaasti fyysisen 

oleskelun perusteella, riippumatta toteutuksesta (lähi vs etäopetus)

• Apuraha perustuu aina fyysisen liikkuvuuden kestoon kohdemaassa, 

virtuaaliselle jaksolle ei makseta apurahaa, mikäli se tapahtuu kotimaassa.

• Virtuaaliosiot: Ohjeissa viitataan yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Onko 

yksilöopetus (esim. musiikissa instrumentti/lauluopetus) poissuljettu? Onko 

sessioille minimimäärää?

• Lähtökohtaisesti monimuotoinen liikkuvuus on virtuaalisen ja fyysisen

oppimisen yhdistelmä, jonka tavoitteena on mahdollistaa

yhteistoiminnallista verkko-oppimista. Virtuaalinen jakso voi esimerkiksi

tuoda eri maiden ja eri alojen opiskelijoita yhteen osallistumaan online-

opintojaksoille tai työskentelemään yhdessä sellaisten tehtävien parissa, 

jotka hyväksiluetaan osaksi heidän opintojaan.

• Kuitenkin, mikäli liikkuvuuden laatuvaatimukset täyttyvät, myös tällainen

yksilöllinen virtuaalinen jakso voi tulla kyseeseen osana

yksilömonimuotoliikkuvuutta. Yhteenlaskettu minimilaajuus on 3 ECTS cr.
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• Miten eroavat toisistaan blended mobility ja monimuotoinen intensiivikurssi? 

Jos haluaisimme järjestää lyhytkestoisen vaihdon ja tarjota sitä partnereille, 

onnistuuko se vain löytämällä kaksi partneria järjestäjäosapuoliksi? Silloinhan 

ulkomaiset osallistujat saavat olla vain näistä kahdesta partneri-

korkeakoulusta. Haluaisimme tarjota saapuville vaihtareille kahta 

vaihtoehtoa: joko lyhytkurssi, jolla on verkko-osuus, tai sitten pitkäkestoinen 

vaihto. Pitkäkestoiseen vaihtoon osallistujat voisivat myös osallistua tuolle 

lyhytkurssille (+ verkkotyöskentelyyn Suomesta käsin vaihtonsa aikana). 

• Esimerkin mukainen järjestely on mahdollinen molemmissa.

• Intensiivikurssiosallistuminen on osallistujan ja lähettäjän näkökulmasta 

sekä BIP-osallistumista että yksilömonimuotoliikkuvuutta. Myös 

pitkäkestoiseen liikkuvuuteen osallistuvat voivat osallistua.

• BIP:ssä kurssin tulee olla kolmen korkeakoulun yhdessä suunnittelema ja 

toteuttama ja jokaisella korkeakoululla tulee olla oma roolinsa 

kumppanuudessa.

• Osallistujia voi olla muistakin kuin BIP:n järjestävistä korkeakouluista. 

Minimiosallistujamäärä BIP:ssä on 15, yksilömonimuotoliikkuvuudessa ei 

ole minimiosallistujamäärää.
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• ”Erityisesti opiskelijoille (short cycle/bachelor/master), jotka eivät voi 

osallistua pitkäkestoiseen liikkuvuuteen esim. opiskelualansa takia, tai koska 

heillä on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua” > Miten tämä 

todennetaan? Jos korkeakoulu voi itse määritellä, miten ja kenelle 

monimuotoliikkuvuusmahdollisuutta tarjotaan, miten asia dokumentoidaan ja 

todennetaan esim. loppuraportissa? Riittääkö siis esim. että 

apurahatiedotteissa sanomme tämän tukimuodon olevan tarkoitettu niille, 

jotka eivät voi lähteä pitkään vaihtoon vai pitääkö yksilöidä tarkkoja ryhmiä? 

Vai pitääkö kysellä ja vahvistaa erikseen opiskelijalta, että hän ei voi 

osallistua pitkään vaihtoon? 

• Erasmus+ -ohjelmassa suositaan edelleen pitkäkestoista liikkuvuutta. 

• Lyhytkestoinen monimuotoliikkuvuus on osa ohjelman osallisuuden 

lisäämisen painopistettä.

• Tarkoituksena on, että lyhytkestoiseen monimuotoliikkuvuuteen 

osallistuvat sellaiset opiskelijat, joille pitkäkestoiset fyysiset liikkuvuudet 

eivät ole syystä tai toisesta mahdollisia.

• Dokumentaatioista ei ole toistaiseksi ohjeistettu tarkemmin.
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• Jos opiskelija on kerran osallistunut BIP:iin ja sitten haluaa kuitenkin lähteä 

pitkään vaihtoon, onko se mahdollista vai sulkeeko BIP pitkän liikkuvuuden 

pois?

• Opiskelija voi osallistua Erasmus+ -liikkuvuuteen useamman kerran 

opintojensa aikana

• Fyysistä Erasmus+ -liikkuvuutta voi olla yhteensä 12 kk/tutkintotaso 

(bachelor / master / doctoral)

(pitkissä yhdenjaksoisissa tutkinto-ohjelmissa maksimikesto on 24 kk)

• Maksimikestoon lasketaan kaikki fyysiset liikkuvuusjaksot, sekä lyhyt-

että pitkäkestoiset.
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• Avoin yliopisto on kehittänyt yhteistyössä tiedekuntien kanssa 5 

opintopisteen englanninkielisiä opintojaksoja, joissa on mukana myös 

ulkomaisia partnerikorkeakouluja. Voimmeko tarjota monimuotoliikkuvuutta 

kaikille opintojaksolle osallistuville suomalaisille opiskelijoille vai pitääkö sitä 

tarjota vain opintojaksolle osallistuville tutkinto-opiskelijoille? 

Opintojaksoillamme opiskelee runsaasti työssäkäyviä avoimen yliopiston 

opiskelijoita. Työssäkäyville henkilöille monimuotovaihtomahdollisuus olisi 

erinomainen keino kansainvälistyä ja saada rohkeutta kansainvälisten 

tehtävien vastaanottamiseen omassa arjen työssään.

• Erasmus+ -apurahoja voi maksaa vain korkeakoulun tutkinto-

opiskelijoille, vastavalmistuneille ja henkilöstölle. 

• Monimuotoisten intensiivikurssien tulee tuoda lisäarvoa olemassa olevien 

opintojaksojen suorittamiseen verrattuna, eli sellaisenaan olemassa oleva 

opintojakso ei kävisi BIP:ksi.

• BIP:eille voi osallistua muitakin kuin tutkinto-opiskelijoita, mutta heille ei 

voi maksaa liikkuvuusapurahoja eikä heitä voida laskea BIP:n

osallistujamäärään rahoitusta laskettaessa.
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• Pitääkö lyhytliikkuvuudessa olla yksi harjoittelukohde vai voiko myös 

tutustuminen / vierailu useaan kohteeseen olla ok? 

• Voiko opintomatkoja rahoittaa monimuotoisen liikkuvuuden muotona? 

• Harjoittelussa voi olla jaksoja useammassa organisaatiossa, jos ne 

muodostavat yhden vastaanottavan organisaation (esim. korkeakoulu) 

valvoman kokonaisuuden. Tämä vastaanottava organisaatio allekirjoittaa 

esim. Learning Agreementin kaikkien kohteiden puolesta.

• Lähetettäessä opiskelijoita monimuotoiseen opiskelijavaihtoon, tulee aina 

olla vastaanottava korkeakoulu ulkomailla (myös BIP on opiskelijavaihtoa).

• Opintomatkan voi sisällyttää BIP:iin, jos sillä on vastaanottavan 

korkeakoulun sijaintimaassa olevia co-hosteja (esim. tutustumiskohteet) ja 

fyysinen ja virtuaalinen jakso muodostavat koherentin kokonaisuuden, 

josta opiskelijat saavat vähintään 3 opintopistettä (huomioitava myös 

muut BIP:n reunaehdot: 3 korkeakoulua 3 maasta, min. 15 osallistujaa).
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• Pitääkö virtuaalivaihdon virtuaaliseen osioon sisältyä vastaanottavan maan 

opiskelijoiden kanssa tehtyä yhteistyötä? Terveysalamme pohtii ottavansa 

vastaan lyhytvaihtareita. He miettivät, voisivatko tarjota alansa kaikille 

vaihto-opiskelijoille yhteisen suomen terveydenhoitoalan verkkokurssin, jossa 

vaihtarit keskenään opiskelisivat ensin suomalaisen opettajan johdolla. Sen 

jälkeen he tulisivat Suomeen lyhytjaksolle harjoitteluun. Meneekö tämä 

lyhytvaihdon kategoriaan vai ei?

• Yksilömonimuotoliikkuvuutena tulee kyseeseen, mutta huom! lähettävä 

korkeakoulu ratkaisee, keitä he lähettävät lyhytkestoiseen liikkuvuuteen. 

• Myöskään BIP:ssä ei välttämättä tarvitse olla osallistujia 

vastaanottavasta korkeakoulusta, kunhan kurssin suunnittelussa ja 

toteuttamisessa on mukana vähintään 3 korkeakoulua 3 ohjelmamaasta 

ja vähintään 15 liikkuvaa osallistujaa. (Vastaanottavan korkeakoulun 

osallistujia ei myöskään huomioida minimiosallistujamäärässä tai 

rahoituksessa.)
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• Miten monimuoitoinen liikkuvuus loppuraportoidaan? Tuleeko mm. näyttää 

jotenkin toteen, että nämä liikkujat eivät voineet osallistua pitkään 

liikkuvuuteen? Tuleeko raporttiin sisältökysymyksiä näistä?

• Loppuraportoinnin kaikkia yksityiskohtia emme vielä tiedä.

• Mikäli monimuotoinen liikkuvuus liittyy BIP:iin, se linkitetään Mobility

Toolin korvaavassa uudessa Beneficiary Module (BM) -järjestelmässä ao. 

intensiivikurssiin, jolloin liikkuvuus näkyy myös intensiivikurssin 

koordinaattorille.

• Liikkujat täyttävät myös participant reportin, jossa on kysymyksiä 

virtuaalisesta osiosta ja/tai monimuotoisesta intensiivikurssista ja 

loppuraportissa voi olla osioita, joissa näitä täytyy kommentoida.
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Monimuotoiset 

intensiivikurssit



• Ohjeissa mainitsette, että BIP voi toistua useampana vuonna. Tarkoittaako 

tämä siis, että koko konsepti toistuisi seuraavana vuonna uudelleen samalla 

tavalla? Entä jos fyysisen osuuden järjestääkin joku toinen kolmesta 

korkeakoulusta? Maksetaanko järjestelyraha silloin vain yhden kerran?

• Yhdellä hakukierroksella sama partnerikokoonpano voi jättää vain yhden 

BIP-hakemuksen, jossa on sama sisältö ja samat oppimistavoitteet.

• Korkeakoulujen tulee sopia keskenään verkoston sisällä, mikä 

korkeakoulu toimii koordinaattorina, eli mistä maasta tukea haetaan.

• Myöhemmillä hakukierroksilla sama korkeakoulu/konsortio voi hakea 

uudelleen aiemmalla hakukierroksella rahoitettua BIP:iä, tai 

korkeakoulujen rooleja ja rahoituksen hakumaata voi myös kierrättää.

• Rahoitus BIP:n suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään vuosittain, 

mutta vain kerran per hakukierros per BIP.
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• Tuleeko IIA sopimus olla allekirjoitettu jo nyt kun haemme rahoitusta? Eli jos 

esimerkiksi on halua järjestää monimuotoinen intensiivikurssi uuden 

partnerin kanssa, tuleeko jo nyt tehdä IIA sopimus, vai voiko sen tehdä 

myöhemmin (esim kun digitaalinen sopimustyökalu saadaan voimaan)?

• Sopimuksia ei tarvitse olla hakuvaiheessa. Voitte tehdä sopimukset, kun 

tiedätte moneenko BIP:iin rahoitusta on myönnetty (uudessa IIA:ssa

rasti blended mobility –kohtaan).

• Onko vaihdon dokumentit samat kuin pitkissä liikkuvuuksissa?

• Kyllä ovat, myös participant report tulee palauttaa.

• onko yhden kurssin aikana mahdollista toimia siten, että siihen kuuluu kaksi 

intensiiviosuutta (alussa ja lopussa) esim 5+5 päivää

• Yhdessä intensiivikurssissa voi olla vain yksi yhdenjaksoinen fyysinen 

liikkuvuusjakso.
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• voidaanko meiltä lähettää intensiivikurssille osallistujia, vaikka emme itse 

olisi mukana järjestämässä kyseistä kurssia? 

• Kyllä voi, intensiivikurssit voivat olla avoinna myös järjestävien 

korkeakoulujen ulkopuolisille osallistujille, mikäli se sopii kurssin 

järjestäville korkeakouluille.

• Ja mitä kolmen korkeakoulun yhteistyössä järjestämä kurssi käytännössä 

tarkoittaa: yhteisopetusta eri korkeakoulujen kesken? 

• Korkeakouluilla voi olla erilaisia rooleja, mutta kokonaisuus on kolmen 

korkeakoulun yhdessä suunnittelema ja toteuttama.

• Saako kurssille osallistuvilta ei-partnereilta pyytää kurssimaksuja?

• Järjestäjät ovat saaneet intensiivikurssin järjestämiseen Erasmus+ -

rahoitusta, joten osallistujilta ei voi veloittaa kurssi- tai opintomaksuja. 

Vapaa-ajan ohjelmasta, kuten kulttuurivierailuista yms., jotka eivät 

suoraan liity kurssin sisältöön, voi kuitenkin veloittaa 

osallistumismaksuja.
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• Kuka hoitaa käytännön asiat, esim. asumisen järjestelyt osallistujille?

• Järjestäjät sopivat keskenään käytännön järjestelyistä.

• Voiko intensiivikursseina rahoittaa esim. henkilöstövaihtoviikkoja tai kesäkouluja?

• Periaatteessa voi, jos niiden sisältöä kehitetään olemassaolevasta ja mukana

intensiivikurssin suunnittelussa ja toteutuksessa on vähintään kolme

korkeakoulua kolmesta ohjelmamaasta.

• BIP: Jos partnerimaista tulee osallistujia (opiskelijoita), maksetaanko heille 

apuraha järjestäjän liikkuvuusrahoista?

• Liikkuvien osallistujien apurahat maksetaan aina lähettävän korkeakoulun 

liikkuvuustukibudjetista. Partnerimaiden korkeakoulut kattavat osallistujat 

omalla kustannuksellaan, koska heillä ei ole Erasmus+ -liikkuvuusbudjettia.

• BIP: Jos kurssi järjestetään kaukana kampuksista niin että myös vastaanottavan 

korkeakoulun opiskelijoille syntyy matka- ja majoituskuluja. Voiko näitä korvata 

mistään Erasmus-tuesta?

• Maan sisäiseen matkustamiseen ei ole tukea Erasmus+ -ohjelmassa.
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• Voiko monimuotoisen intensiivikurssin liikkuvuusjakson muotona olla myös 

harjoittelu? 

• Intensiivikurssiosallistuminen on opiskelijavaihtoa (SMS) tai 

henkilökuntavaihtoa (STT), mutta kurssin sisältönä voi olla myös 

käytännön taitojen oppimista erilaisissa co-host –organisaatioissa.

• Voiko suomalainen korkeakoulu toimia intensiivijakson koordinaattorina ja 

hakea rahoitusta järjestelyihin, vaikka itse kurssi järjestettäisiin toisessa 

maassa? Ja voivatko tuolloin kurssille osallistuvat opiskelijamme saada 

matkatukea? 

• Tämä on mahdollista, mutta koska intensiivikurssi tulee järjestää 

vastaanottavan korkeakoulun sijaintimaassa, myös BIP:n toteutusmaasta 

tulee olla partnerikorkeakoulu mukana hankkeessa. Tällöin koordinoiva 

korkeakoulu toimii myös lähettävänä korkeakouluna ja voi maksaa 

omasta liikkuvuustukibudjetistaan apurahat kurssille lähettämilleen 

osallistujille.
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• Voiko intensiivikurssin minimiosallistujamäärään laskea mukaan myös 

muiden kuin järjestävien korkeakoulujen osallistujia?

• Myöntövaiheessa vain hankkeessa mukana olevien lähettävien 

korkeakoulujen oppijaosallistujat huomioidaan. Muista korkeakouluista 

voi osallistua, kunhan minimiosallistujamäärä on täyttynyt.

• Millä tasolla kurssien järjestämisen tukea raportoidaan: Onko kuittisulkeiset 

vai kuten esim. OS-raha nykyään? Resursointi kurssien hallintaan pitää 

miettiä hyvin, ettei se tule sitten yllätyksenä.

• Tuki BIP:ien järjestämiseen myönnetään OS-tuen tapaan perustuen 

liikkuvien osallistujien määrään, joten kuittisulkeisia ei tarvitse järjestää 

enempää kuin kirjanpito sitä edellyttää.

• Miten Tool-kirjaukset menevät? Tuleeko lähtevälle BIP-liikkujille oma SMS-

kategoria, vai kirjataanko samaan kuin pitkät? Jos tulee eri kategoria, mitkä 

ovat siirtosäännöt, jos joku kurssi jää käyttämättä?

• Ovat SMS- tai STT-liikkujia (linkitetään BIP:iin, ks. seuraava dia)→
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• Miten ja kuinka tarkasti monimuotoisista intensiivikursseista raportoidaan, 

esim. laadullinen raportointi? 

• Raportointi tapahtuu Mobility Toolin korvaavassa uudessa Beneficiary

Module –järjestelmässä (BM).

• Väliraporttivaiheessa raportoidaan järjestettävien kurssien ja osallistujien 

määrät, jolloin rahoitusta voidaan kohdentaa uudelleen.

• Loppuraportissa raportoidaan kurssin nimi, osallistujien tyyppi 

(students/staff), kurssin aihe, kurssin kuvaus ja tavoitteet, käytetyt 

oppimis- ja opetusmenetelmät ja odotetut tulokset, virtuaalisen jakson 

kuvaus, koulutusala(t), opiskelijoiden tutkintotaso, fyysisen jakson alku-

ja loppupäivämäärät, kurssin laajuus/opintopisteet, opetuskieli, fyysisen 

jakson paikkakunta, osallistuvat korkeakoulut → korkeakoulut saavat 

ilmoituksen liittämisestään BIP:iin ja syöttävät osallistujien tiedot –

liikkuvuudet näkyvät koordinaattorille.

• BIP:n minimiedellytysten tulee täyttyä, jotta sellaisen voi raportoida 

(väh. 3 korkeakoulua, väh. 3 ohjelmamaata, väh. 15 osallistujaa)
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• KYSYMYS: Montako intensiivikurssia aiotte hakea tällä hakukierroksella?
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Liikkuvuus kumppanimaihin



• Liikkuvuus kumppanimaihin, mitä tarkoittaa ”laaja maantieteellinen kattavuus", 

voiko käyttää vain yhteen maahan?

• Tavoitteena on käyttää rahoitusta useampaan kumppanimaahan, mutta 

mikäli lähtijöitä on vain yhteen maahan tai rahoitus riittää liikkuvuuteen

vain yhteen maahan, voi sen käyttää näihin liikkuvuuksiin.

• HUOM! Mikäli E+ -rahoitusta aiotaan käyttää liikkuvuuteen kumppanimaiden

kanssa (KA131 tai KA171), tämän tulisi olla kirjattuna EPS:ssä. (Ks. myös

dia 48).

• 700 euron tuki/kk on korkea verrattuna yliopistojen nykyisiin apurahasummiin 

(Erasmuksen ulkopuolisiin kohteisiin joita rahoitettu omalla rahalla). Jos näitä 

halutaan virtaviivaistaa ja pienentää Erasmus-rahalla lähtevien apurahoja, 

olisiko ohjelman näkökulmasta ongelma myöntää osa vaihtokuukausista 0-

apurahalla? 

• Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuudessa kumppanimaihin apurahaa tulee 

maksaa vähintään yhden lukukauden verran, eli 0-apurahakuukaudet ovat 

mahdollisia vain tätä pidemmissä vaihdoissa. 
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• Korkeakoulut voivat siirtää enintään 20 % myönnetystä eurooppalaisen 

liikkuvuuden rahoituksesta kumppanimaihin suuntautuvaan liikkuvuuteen. 

Mistä 20 % lasketaan? Koko summasta vai esim. opiskelijavaihtoon 

myönnetystä summasta?

• Koko myönnetystä summasta. Kun maksaa liikkujille apurahoja 

kumppanimaihin, periaatteessa myös heidän osalle laskettu OS-tuki 

(400 €/hlö) siirtyy silloin kumppanimaiden kanssa käytettävään 

liikkuvuuteen.

• Voiko globaalin ulottuvuuden apurahaa myöntää kumppanimaahan 

suuntautuvaan harjoitteluvaihtoon myös sellaisiin organisaatioihin/yrityksiin, 

joiden kanssa lähettävällä korkeakoululla ei ole Erasmus+ sopimusta?

• Voi yrityksiin, mutta mikäli vastaanottava organisaatio on

kumppanimaassa toimiva korkeakoulu, pitää sen kanssa olla Erasmus+ 

-sopimus myös harjoitteluvaihdoissa (ja myös henkilökuntavaihdoissa).
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• Mitä kumppanimaiden liikkuvuudesta raportoidaan?

• Määrällinen data: liikkuvuudet, liikkuvuuksien kestot ja maksetut 

apurahat (väliraportti ja loppuraportti)

• Loppuraportin laadullisissa kysymyksissä:

- Miksi/miten kohdemaat on valittu.

- Miten/miksi toteutuneet liikkuvuustyypit on valittu.

- Positiiviset ja negatiiviset tulokset ja vaikutukset osallistujille ja korkeakouluille. 

Mitä opittiin ja mitä tulisi parantaa?
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Liikkuvuuskonsortiot



• KYSYMYS: Aiotko hakea liikkuvuuskonsortion akkreditointia?

NB! Koska globaalissa liikkuvuudessa (KA171) ei ole tällä hakukierroksella hakua, globaalia 

liikkuvuutta järjestävän konsortion akkreditointia ehtii hakea myös vuoden 2022 hakukierroksella.
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Lisää kysymyksiä ja 

vastauksia



Vastaukset kyselytunnilla esitettyihin kysymyksiin

• Voiko BIP:ien tukea siirtää pitkään vaihtoon?

• Vastaus on diassa 10.

• Käytetäänkö vanhoja lomakkeita (LA etc.), jos ei ole saatavilla ennen 

apurahan maksua/vaihdon alkua näitä uusia lomakkeita (kohtuu aika pitää 

olla ennen kuin voidaan edellyttää, että uudet saadaan käyttöön ja opiskelijat 

ne palauttamaan)?

• Kyllä voi käyttää vanhoja lomakepohjia, mikäli uusia lomakepohjia ei ole 

julkaistu siihen mennessä, kun niitä tarvitaan.

• Jos osallistujia on BIPeissä muilta kuin kumppaneilta, voiko heitä periä 

maksuja (esim. globaalit osallistujat, ei-Erasmus partnereista)? Siis tällöin 

kurssi ei olisi tälle osallistujalle Erasmus-ohjelman BIP, vaan vain yksittäin 

kurssi, jonka hän tekisi meillä.

• Vastaus on diassa 34.
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• Jos korkeakoulu on jo määritellyt vuoden 2021 bilateraalisten kohteiden 

apurahat, onko ok, jos pohdimme kumppanimaihin vaihtojen rahoittamista 

vasta vuoden 2022 alusta? Eli siis vasta vuoden 2022 alusta alkaisimme 

maksaa kumppanimaihin vaihtoihin lähteville apurahat tältä 

rahoituskaudelta?

• Kyllä tämä on mahdollista. Korkeakoulu voi itse päättää kenelle ja missä 

vaiheessa tarjoaa mitäkin ohjelman tarjoamaa liikkuvuusmahdollisuutta. 

Rahoituksen voi käyttää myös kokonaan ohjelmamaiden välisiin 

vaihtoihin, eli liikkuvuus kumppanimaihin ei ole pakollista, vaan siihen 

voi käyttää 0 – 20 % myönnetystä tuesta.

• Jos korkeakouluna haluaisimme käyttää tuota harjoittelumahdollisuutta ja E+ 

-apurahaa kumppanimaihin, niin ymmärsinkö oikein, että asia tulee olla 

mainittuna Erasmus Policy Statementissa. Millä tarkkuudella tämä maininta 

tulee olla - riittääkö maininta, että tämä kumppanimaihin kohdistuva 20% 

tuki otetaan käyttöön - tarviiko tarkentaa?

• Koska EPS:ssä kyseessä on strategiatason dokumentti, maininta yleisellä 

tasolla riittää – esim. Erasmus+ -yhteistyötä tehdään sekä Euroopassa 

että Euroopan ulkopuolella tai ohjelma- ja kumppanimaissa.28/04/2021 48



• En ollut alusta saakka kuulolla, mutta tarvitseeko BIP-kursseista liitettä 

hakemukseen?

• Ei tarvita erillisiä liitteitä. Hakemusvaiheessa tarvitaan vain haettavien 

kurssien lukumäärä ja osallistujamäärä kursseittain.

• Tiedetäänkö ensi vuoden globaalin liikkuvuuden hakudeadline jo (edes 

suunnilleen)?

• Aivan tarkasti ei tiedetä. Se tiedetään, että KA1-hakua on kaavailtu 

perinteiseen aikaan (ks. dia 5) ja oletuksemme on, että sekä 

eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131) ja globaalin liikkuvuuden (KA171) 

hakuajat ovat samaan aikaan ja päättyisivät helmikuussa 2022.

• Onko globaalin ulottuvuuden tuki jatkossakin vain lähteville?

• Tähän emme pysty varmuudella vastaamaan. Komissiosta on kerrottu, 

että ainakin nyt ensimmäisellä hakukierroksella tuki on vain lähteville, 

mutta on mahdollista, että tähän tulee muutoksia ohjelmakauden aikana.
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Kiitos!

Lisäkysymyksiä voi lähettää erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

tai Erasmus-koordinaattorien Facebok-ryhmässä.

mailto:erasmus.korkeakoulutus@oph.fi
https://www.facebook.com/groups/erasmuskoordinaattorit/

