
Hakuneuvonta
korkeakouluopiskelijoiden ja 

–henkilöstön liikkuvuus
hakukierros 2022

Erasmus+ korkeakoulutukselle

15.12.2021



Webinaarin aikataulu

13:00 Eurooppalainen liikkuvuus

ECHE, EPS & päivitykset

14:00 Tauko

14:15 Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi
Globaali liikkuvuus
Erasmus+ Virtual Exchanges



• KA131 hakukierros 2022
Sopimuskausi

Budjetti

Tuen myöntöperusteet

Haettavan tuen arviointi ja käyttö

• Uuden ohjelman liikkuvuustoiminnot

• Liikkuvuus kumppanimaihin

• Apurahat 2022

• Oppaat korkeakouluille

• OLS 

• ECHE, EPS ja päivittäminen

• Kysymyksiä ja vastauksia

Esityksen sisältö



KA131 eurooppalainen liikkuvuus 
– Hakukierros 2022



Hakukierros 2022 
Erasmus+ korkeakoulutukselle, liikkuvuus
• Erasmus+ -liikkuvuustoimintojen haku vuoden 2022 

hakukierroksella päättyy 23.2.2022 klo 13:00 Suomen aikaa 
(12:00 CET)
• KA131 Eurooppalainen liikkuvuus, Higher education student and 

staff mobility supported by internal policy funds

• KA130 Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi, Erasmus+ 
Accreditation of Higher Education Mobility Consortia 

• KA171 Globaali liikkuvuus, Higher education student and staff 
mobility supported by external policy funds
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-hakuohjeet-2022
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-liikkuvuuskonsortioiden-akkreditointi-2021-2027
oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-globaali-liikkuvuus-hakuohjeet


KA131 sopimuskausi 2022

• Sopimuskausi 26 kk: 1.6.2022 – 31.7.2024
• Rahoitettujen vaihtojen tulee alkaa ja päättyä sopimuskauden aikana

• Päätös korkeakouluille myönnettävästä tuesta toukokuussa 
2022 (alustavasti)
• Sen jälkeen sopimukset Opetushallituksen ja korkeakoulujen välillä ja 

ennakkomaksut korkeakouluille
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KA131 budjetti, call 2022

• 2022 budjetti 18,3 M € - merkittävä kasvu! 

• 2020 ja 2021 tukea myönnettiin koronasta 
johtuen leikattuna

• 2020 myöntö 12,5 M €, käytetty 6,2 M € 
(49 %)

• 2021 myöntö 11,8 M €, käyttö vasta 
alkamassa
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Eurooppalaisen liikkuvuuden budjetti ja myöntö*

* Osa budjetista siirretty muihin E+ 
toimintoihin
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Tuen myöntöperusteet, call 2022
• KA131-liikkuvuustuen 2022 myönnössä huomioidaan

• Toteutuneet liikkuvuusmäärät aiemmin raportoiduilla sopimuskausilla 

• Toteutunut tuen käyttö vuosina 2020 ja 2021 myönnetyn 
KA103/KA131 tuen osalta

• Hakemus 2022: haetut liikkuvuusmäärät ja järjestettävät 
monimuotoiset intensiivikurssit

• Käytettävissä oleva budjetti

• Huom: OPH ei voi myöntää koskaan haettua liikkujamäärää 
enempää!



Kuinka hakea KA131 tukea 2022 
hakukierroksella?
• Haettavan liikkuvuustuen määrä kannattaa laskea sillä 

perusteella, kuinka paljon liikkuvuutta arvioidaan toteutuvan 
lukuvuonna 2022-23 riippumatta siitä, kuinka paljon vuosien 
2020 ja 2021 tukea on vielä käyttämättä
• Arvioitu opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuusjaksojen määrä lv 

2022-23 (sekä pitkä että lyhyt opiskelijaliikkuvuus)
• Arvio korkeakoulun koordinoimien monimuotoisten 

intensiivikurssien määrästä lv 2022-23

• OPH huomioi tuen myönnössä käyttämättä olevan aiemmin 
myönnetyn tuen
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Lukuvuonna 2022-23 kolme 
sopimuskautta rinnakkain
• Korona on leikannut liikkuvuutta jo 2 vuotta: Kaikkea myönnettyä 

tukea ei tulla saamaan käytettyä -> Lukuvuonna 2022-23 siirrytään 
pääosin käyttämään uuden E+ ohjelmakauden aikana myönnettyä 
tukea

• Vuonna 2020 myönnetty KA103-tuki (sopimuskausi 31.5.2023 asti): 
Tuen käyttö pääasiassa Britanniaan suuntautuvaan liikkuvuuteen

• Vuonna 2021 myönnetty KA131-tuki (sopimuskausi 31.10.2023 asti) 
ja vuonna 2022 myönnettävä KA131-tuki (sopimuskausi 31.7.2024 
asti): Tuen käyttö kaikkeen liikkuvuuteen uuden Erasmus+ -ohjelman 
periaatteiden mukaisesti
• 20 % tuesta lähtevään liikkuvuuteen globaalin liikkuvuuden kumppanimaihin
• Tarkempi ohjeistus tuen käytöstä sekä 2022 sopimuskauden apurahasummat 

julkaistaan myöhemmin
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Korkeakoulujen eurooppalaisen 
liikkuvuuden (KA131) toiminnot



Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuus
• Opiskelijaliikkuvuus (SMS) kumppanikorkeakouluun

• Pitkäkestoinen 2 kk – 12 kk, voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon
• Lyhytkestoinen monimuotoliikkuvuus, jossa yhteistoiminnallinen virtuaalinen oppiminen yhdistyy 5 –

30 pv:n kestoiseen fyysiseen liikkuvuuteen (laajuus väh. 3 op)
• Voi olla yksilömonimuotoliikkuvuutta tai esim. monimuotoiselle intensiivikurssille osallistuminen

• Edellytyksenä sopimus opiskelijaliikkuvuudesta korkeakoulujen välillä (myös lyhytkestoisessa 
monimuotoliikkuvuudessa)

→ KA131 hakemuksessa pitkä- ja lyhytkestoisten liikkuvuuksien lukumäärä annetaan yhteissumana.

• Harjoittelijaliikkuvuus (SMT)
• Pitkäkestoinen 2 kk – 12 kk, voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon
• Lyhytkestoinen monimuotoharjoittelu, jossa etätyö yhdistyy 5 – 30 pv:n kestoiseen fyysiseen 

liikkuvuuteen
• Vastavalmistuneiden harjoittelu 12 kk:n sisällä valmistumisesta (koronapandemian aikana 18 kk:n 

sisällä)
• Digitaitoja kehittävät harjoittelujaksot (ks. ohjelmaoppaan s. 44, alaviite 31)
• Ei edellytä IIA-sopimusta, voidaan sopia Learning Agreement for Traineeshipillä.
→ KA131-hakemuksessa pitkä- ja lyhytkestoisten liikkuvuuksien lukumäärä annetaan yhteissummana
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Henkilöstön liikkuvuus
• Opettajaliikkuvuus (STA)

• Ohjelmamaissa kesto 2 – 60 pv, kumppanimaissa 5 – 60 pv. (min. 8 opetustuntia/vk) 
+ enintään 2 matkapäivää tai enintään 6 matkapäivää matkustettaessa vihreästi

• Voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon
• Ulkomaisista yrityksistä kutsuttavat opettajat (minimikesto 1 pv, ei 

minimiopetustuntimäärää)
→KA131-hakemukseen syötetään haettujen opettajaliikkuvuuksien lukumäärä

• Henkilökuntaliikkuvuus (STT)
• Ohjelmamaissa kesto 2 – 60 pv, kumppanimaissa 5 – 60 pv 

+ enintään 2 matkapäivää tai enintään 6 päivää matkustettaessa vihreästi
• Voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon
• Myös henkilöstön digitaitoja kehittävät jaksot
• Konferenssit eivät käy STT-vaihdon kohteeksi
→KA131-hakemukseen syötetään haettujen henkilökuntaliikkuvuuksien lukumäärä
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Henkilöstön liikkuvuus
• Virtuaalisen jakson kestolle ei ole minimi- tai maksimirajoja tunneissa 

tai päivissä
• Opettajavaihdossa opetuksen kohderyhmänä voi olla vastaanottavan 

korkeakoulun opiskelijat tai henkilökunta (= vastaanottavan korkeakoulun 
kehittämiseen tähtäävä kouluttaminen)

• Muu henkilökunta voi osallistua opettajaliikkuvuuteen (esim. 
vastaanottavan korkeakoulun kehittämiseen tähtäävä kouluttaminen) ja 
opetushenkilöstö voi osallistua henkilökuntaliikkuvuuteen (liikkujan oma 
kouluttautuminen) 

• Opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuden voi myös yhdistää samaan 
liikkuvuusjaksoon, tällaisen yhdistetyn jakson vähimmäisopetustuntimäärä on 4 tuntia 
opetusta/vk ja ohjelmaan tulee sisältyä myös liikkujan omaan kouluttautumiseen/kehittymiseen 
tähtäävää sisältöä.
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Tohtoritason liikkuvuus
• Tohtoriopiskelija, jolla ei ole työsuhdetta lähettävään korkeakouluun:

• Pitkäkestoinen liikkuuvuus2 – 12 kk
• Lyhytkestoinen liikkuvuus5 – 30 pv

• Toteutuu opiskelija- tai harjoittelijaliikkuvuutena (SMS/SMT)
• Myös vastavalmistuneen harjoittelu mahdollinen (”post-doc”)
• Ajallisen keston lisäksi ohjelma ei aseta muita vaatimuksia esim. opintojen sisällölle 

tai opintopisteiden määrälle (pl. monimuotoiset intensiivikurssit, joissa 
minimilaajuus on 3 op.)

→ Hakemuksessa nämä lasketaan mukaan opiskelija- ja harjoittelijavaihtojen lukumäärään

• Lähettävään korkeakouluun työsuhteessa olevan tohtoriopiskelijan liikkuvuus 
voi toteutua myös henkilöstön liikkuvuutena (STT/STA)

→ Hakemuksessa nämä lasketaan mukaan opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuksien lukumäärään
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voidaan yhdistää virtuaaliseen jaksoon 



Monimuotoiset intensiivikurssit (BIP)
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• Vähintään 3 korkeakoulua 3 eri ohjelmamaasta

• Korkeakoulujen välinen sopimus (IIA, myös 
interdisciplinary ISCED-koodit XX88 käyvät, 
henkilöstölle myös esim. 0417 Work skills)

• Korkeakouluilla eri roolit (koordinoiva, 
vastaanottava, lähettävä)

• Järjestetään ohjelmamaassa toimivan 
vastaanottavan korkeakoulun sijaintimaassa

• Vähintään 15 liikkuvaa oppijaosallistujaa

• Korkeakoulujen opiskelijoita tai henkilökuntaa

• Osallistujien liikkuvuus toteutuu opiskelija- tai 
henkilökuntaliikkuvuutena (SMS/STT)

• 5 – 30 pv:n fyysinen liikkuvuus yhdistettynä virtuaaliseen 
osuuteen

• Koko kurssin minimilaajuus opiskelijoilla 3 op. 
Tuntimääriä, virtuaaliosuuden kestoa tms. ei ole 
tarkemmin määritelty

• Opettajat korkeakoulujen henkilöstöä tai ulkomailta 
yrityksistä kutsuttavia opettajia

• Liikkuville opettajille opettajavaihtoa (STA)

• Uusi joustavampi liikkuvuuden muoto sekä 
opiskelijoille että henkilökunnalle, jossa fyysinen 
liikkuvuus yhdistyy virtuaaliseen yhteisoppimiseen.

• Lyhytkestoisia opintokokonaisuuksia, jotka 
mahdollistavat osallistumisen niillekin, joille 
pitkäkestoinen yksilöliikkuvuus ei olisi mahdollista.

• Tulee tuottaa lisäarvoa korkeakoulun olemassa 
olevien opintojaksojen ja koulutusten 
suorittamiseen verrattuna.

• Voivat olla avoinna myös järjestävien 
korkeakoulujen ulkopuolisille osallistujille.

• Korkeakoulu itse päättää kumppaniensa kanssa, 
mitkä BIPit se toteuttaa vuosittain myönnetyllä 
rahoituksella

• Sama kurssi (= sama partnerikokoonpano ja samat 
oppimistavoitteet) voi toistua useampana vuonna, 
mutta vain kerran per hakukierros/sopimuskausi

• Sopimuskauden 2022 BIPit voi toteuttaa ajalla 
1.6.2022 – 31.7.2024
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Koordinoiva korkeakoulu
hakee avustusta maansa 

kansallisesta toimistosta ja sille 
myönnetään avustusta (OS) BIPin
kehittämiseen ja järjestämiseen 

• Avustus lasketaan arvioidun 
liikkuvien oppijaosallistujien
määrän perusteella (400 €/hlö)

• Minimiosallistujamäärä 15 hlöä,
rahoituksessa huomioidaan 
enintään 20 hlöä

→ Rahoitus 6000 – 8000 €/kurssi

Käyttö: kurssin koordinointi, suunnittelu, 
kehittäminen ja järjestäminen; esim. 
henkilöstökulut, välineiden ja tilojen 
vuokra, viestintä, aktiviteetit… Ei voi 

käyttää liikkuvien osallistujien matka- tai 
majoituskuluihin

Monimuotoisten intensiivikurssien rahoitus
Lähettävä korkeakoulu

maksaa apurahat liikkuville osallistujille 
omasta liikkuvuustukibudjetistaan

• Opiskelijat: lyhytkestoisen 
liikkuvuuden apurahat (SMS)

• Myös 0-apurahalla osallistuminen on 
mahdollista (ja huomioidaan BIPin
osallistujamäärässä)

• Henkilökunta: henkilökunta-vaihdon 
mukaiset apurahat (STT)

• Kurssin liikkuvat opettajat: 
opettajavaihdon mukaiset apurahat 
(STA)

+ mahdollinen vihreän matkustamisen tuki
+ mahdollinen fewer opportunities top-up

+ OS-tuki lähettävälle korkeakoululle

Vastaanottava korkeakoulu
maksaa apurahat ulkomaisista 

yrityksistä kutsuttaville opettajille 
omasta liikkuvuustukibudjetistaan

• Opettajavaihdon mukaiset apurahat 
(STA)

+ mahdollinen vihreän matkustamisen tuki

+ OS-tuki vastaanottavalle korkeakoululle



Monimuotoisten intensiivikurssien rahoitus
• Erasmus+:ssa ei ole tukea kotimaan sisäiseen matkustukseen, joten 

vastaanottavan korkeakoulun osallistujien matkakulut tulee kattaa muista 
varoista, mikäli kurssi järjestetään muualla kuin korkeakoulun 
sijaintipaikkakunnalla.

• BIPin järjestämiseen myönnetty avustus on siirrettävissä muihin 
liikkuvuustoimintoihin

• Muista budjettikategorioista ei voi siirtää lisää tukea BIPeihin
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Hakeminen
→ KA131-hakemukselle lisätään haettavat BIPit ja niille osallistuvien 

oppijaosallistujien määrä kursseittain



KA131-rahoituksella toteutettava 
liikkuvuus kumppanimaihin
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• Kaikki, joilla uuden ohjelmakauden ECHE, voivat hyödyntää

• KA131-rahoitus kumppanimaihin suuntautuvaan lähtevään liikkuvuuteen 
on mahdollista koko ohjelmakauden 2021–2027 ajan

• Korkeakoulut voivat siirtää enintään 20 % myönnetystä eurooppalaisen 
liikkuvuuden rahoituksesta kumppanimaihin suuntautuvaan liikkuvuuteen.

• Rahoitusta voi käyttää lähtevään opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen mihin 
tahansa kumppanimaahan (alueet 1 - 14).

• KA131-rahoituksella toteutettava liikkuvuus täydentää varsinaista globaalin 
liikkuvuuden (KA171) rahoitusta, ei korvaa sitä
• KA131-rahoituksella korkeakoulut voivat rahoittaa lähtevää bachelor- ja master-tason 

opiskelijoiden liikkuvuutta ODA-maihin

Vain 
lähtevä 

liikkuvuus!



KA131-rahoituksella toteutettava liikkuvuus 
kumppanimaihin

• Liikkuvuutta tulisi toteuttaa useiden partnerien kanssa ja tavoitteena tulisi olla 
mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus.

• Kaikkien Erasmus+ -kumppanimaiden korkeakoulujen kanssa käytössä uusi 
IIA-sopimuspohja (Word)
• Sopimus on kaksisuuntainen, vaikka Erasmus+ KA131-rahoitus on vain 

lähteville
• Tulevaisuudessa myös tarkoituksena digitaalinen sopimus

• Hakemusvaiheessa korkeakoulu arvioi kumppanimaihin suuntautuvaan 
liikkuvuuteen käytettävän rahoituksen prosenttiosuuden.
• Arvio ei kuitenkaan rajoita toteutusta, aina voi toteuttaa maksimin 20%



KA131-rahoituksella toteutettava 
liikkuvuus kumppanimaihin - apurahat
• Linjattu globaaliin liikkuvuuteen

• Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus yksilötuki 

• Henkilöstön oleskelutuki 

• Euroopan sisäisen liikkuvuuden mukaisesti

• Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus yksilötuki

• Lisätuki opiskelijoille, joilla muita vähemmän mahdollisuuksia

• Mahdollista käyttää nolla-apurahoja (osittain tai kokonaan) 

• Matkatuki etäisyyden mukaan (tietyin poikkeuksin)
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KA131-rahoituksella toteutettava 
liikkuvuus kumppanimaihin - apurahat
• Poikkeukset:

• Opiskelijoilla ei mahdollisuutta saada harjoittelun lisätukea

• Hakukierroksella 2022 alueiden 13 ja 14 maihin suuntautuvissa 
liikkuvuuksissa aina apurahat Euroopan sisäisen liikkuvuuden mukaan

• Näihin maihin myös harjoittelun lisätuki

• Matkatuki opiskelijoille
• Pakollista maksaa niille opiskelijoille, joilla on muita vähemmän 

mahdollisuuksia

• Korkeakoulu voi päättää olla maksamatta muiden opiskelijoiden 
kohdalla
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KA131 eurooppalainen liikkuvuus 
– sopimuskauden 2022 apurahat



Apurahat 2022

• Pitkäkestoisen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuden ja 
opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuden tarkkoja apurahasummia ei 
ole vielä päätetty

• Opetushallitus määrittelee sopimuskautta 2022 varten kiinteät 
apurahasummat, joiden mukaan korkeakoulut ja konsortiot 
maksavat apurahat liikkujille alkuvuodesta 2022, viimeistään 
ennen sopimuskauden alkua (tavoite helmikuun alku).

• Seuraavilla dioilla on esitetty Erasmus+ ohjelmaoppaan 
mukaiset ”välykset”, joiden sisällä apurahat tulevat olemaan.



KA131 Opiskelijavaihdon apurahat 2022

Host country Grant (€/month)

Group 1, 
Programme 
Countries with 
higher living costs

Denmark, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway,
Sweden.

Partner Countries from Region 13: Faroe Islands, Switzerland,
United Kingdom.

260 – 540
(2021: 470)

Group 2, 
Programme 
Countries with 
medium or lower 
living costs

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia,
Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, North Macedonia, Turkey

Partner Countries from Region 14: Andorra, Monaco, San
Marino, Vatican City State

200 – 490
(2021: 420)

Partner countries Partner Countries from Regions 1-12. 700
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KA131 Harjoittelijavaihdon apurahat 2022

Host country Grant (€/month)

Group 1, Programme 
Countries with higher 
living costs

Denmark, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway,
Sweden.

Partner Countries from Region 14: Faroe Islands, Switzerland,
United Kingdom.

410 – 690
(2021: 620)

Group 2, Programme 
Countries with 
medium or lower 
living costs

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania,
Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Spain, North Macedonia, Turkey

Partner Countries from Region 13: Andorra, Monaco, San Marino,
Vatican City State

350 – 640
(2021: 570)

Partner countries Partner Countries from Regions 1 – 12. 700
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KA131 Lyhytkestoisen 
opiskelijaliikkuvuuden apurahat 2022

Duration of the physical activity Amount (any Programme or Partner 
Country)

Up to the 14th day of activity 70 EUR per day

15th to the 30th day of activity 50 EUR per day
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• Kestoon voi laskea yhden matkapäivän ennen vaihtoa ja yhden vaihdon jälkeen



KA131 henkilöstön oleskelutuki 2022

Receiving country
Grant (€ per day) Grant ( € per day)

Days 1 - 14
Days 15 – 60
(70 %)

Group A - Norway, Denmark, Luxembourg, Iceland, Sweden, Ireland, 
Finland*, Liechtenstein

Partner Countries from Region 14: Faroe Islands, Switzerland, United 
Kingdom

80 – 180
(2021: 124)

56 – 126
(2021: 87)

Group B - Netherlands, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, 
Spain, Cyprus, Greece, Malta, Portugal

Partner Countries from Region 13: Andorra, Monaco, San Marino, 
Vatican City State

70 – 160
(2021: 110)

49 – 112
(2021: 77)

Group C - Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech Republic, 
Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, the Republic
of Northern Macedonia, Serbia

60 – 140
(2021: 97)

42 – 98
(2021: 68)

Partner Countries from Regions 1 – 12 180 126 28

* = koskee yrityksistä Suomeen opettajavaihtoon kutsuttavia



Erasmus+ Distance Calculator:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

KA131 matkatuki 2022

Travel distances Standard travel Green travel

10 - 99 km 23 EUR per participant

100 - 499 km 180 EUR per participant 210 EUR per participant

500 - 1999 km 275 EUR per participant 320 EUR per participant

2000 - 2999 km 360 EUR per participant 410 EUR per participant

3000 - 3999 km 530 EUR per participant 610 EUR per participant

4000 - 7999 km 820 EUR per participant

8000 km -> 1500 EUR per participant

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Ketkä ovat oikeutettuja matkatukeen?
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Henkilöstön jäsenet, jotka 
lähtevät opettaja- tai 
henkilökuntavaihtoon 
ohjelma- tai kumppanimaahan

Opiskelijat, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, 
jotka osallistuvat lyhyt-
kestoiseen (monimuoto-) 
liikkuvuuteen ohjelma- tai 
kumppanimaassa

Opiskelijat, jotka osallistuvat
pitkäkestoiseen liikkuvuuteen
kumppanimaassa (paitsi
alueet 13 ja 14)

Pakollinen niille, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia, muille 
valinnainen

Myös poikkeukselliset kulut –
exceptional costs for 
expensive travel – mahdollisia
kaikille, jotka ovat oikeutettuja 
normaaliin matkatukeen



Osallisuustuki
• Kiinteä lisäapuraha (top-up) opiskelijoille, joilla on muita vähemmän 

mahdollisuuksia osallistua (2021: perheelliset opiskelijat, 2022: ?)
• Pitkäkestoisessa liikkuvuudessa +250 €/kk
• Lyhytkestoisessa liikkuvuudessa +100 € tai +150 €/vaihto

ja/tai

• Todellisiin kustannuksiin perustuva lisätuki liikkujille, joiden 
henkilökohtaisesta, fyysisestä, henkisestä tai terveystilanteesta johtuvia 
liikkuvuuteen osallistumiseen tai valmisteleviin vierailuihin liittyviä 
ylimääräisiä kuluja ei voida kattaa ym. kiinteällä lisätuella. 
• Osallisuustuella voidaan kattaa 100 % hyväksyttävistä kustannuksista

• Mm. perustellut tavanomaista korkeammat matka-, oleskelu- ja asumiskustannukset 
edellyttäen, että niitä ei kateta näiden osallistujien osalta matkatukea ja yksilötukea koskevista 
kululuokista, ylimääräiset tai huomattavasti kotimaata korkeammat hoito-, terapia-, 
apuvälinekulut sekä avustajiin liittyvät lisäkustannukset ja valmistelevien vierailujen kulut (= 
tutustuminen vaihtokohteeseen etukäteen).

• Lähettävälle korkeakoululle +100 € OS-tukea todellisiin kustannuksiin perustuvaa 
osallisuustukea saavaa osallistujaa kohti
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Vihreän matkustuksen lisätuki
• Henkilöstön jäsenet, jotka valitsevat vihreän matkustustavan (juna, bussi, yhteiskyyti 

autolla), voivat saada korotetun matkatuen ja lisäksi maksimissaan 4 ylimääräistä 
matkapäivää, joille voidaan maksaa oleskelutukea (= max 6 matkapäivää)

• Opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja matkatukeen ja jotka valitsevat vihreän 
matkustustavan, voivat saada korotetun matkatuen lisäksi maksimissaan 4 ylimääräistä 
matkapäivää, joille voidaan maksaa oleskelutukea 

• Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja matkatukeen, mutta jotka valitsevat vihreän
matkustustavan, voivat saada
• 50€ lisätuki / liikkuvuus ja
• maksimissaan 4 ylimääräistä matkapäivää, joille voidaan maksaa oleskelutukea 

(= max. 4 matkapäivää pitkäkestoisessa liikkuvuudessa ja max. 6 matkapäivää 
lyhytkestoisessa liikkuvuudessa)

• Oikeus vihreän matkustamisen tukeen: Vihreän matkustuksen 
vakuuslomake ja tarvittaessa korkeakoulu voi pyytää myös matkakuitteja.
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Vaihtojen järjestämisen tuki (OS), call 2022

OS-tuki

Liikkujat 1. – 100. 400 € / liikkuja

Liikkujat 101. -> 230 € / liikkuja

Todellisiin 
kustannuksiin 
perustuvaa 
osallisuustukea 
saavat liikkujat

100 € / liikkuja, 
joka saa 
osallisuustukea 
(lisätukena 
varsinaisen OS-
tuen päälle)

• Vaihtojen järjestämisen tuki (OS-tuki) 
on tarkoitettu vaihtojen 
järjestämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin

• Lasketaan lähettävälle 
korkeakoululle liikkuvien henkilöiden 
määrän perusteella

• Myös lyhytliikkuvuudet ja 
liikkuvuudet monimuotoisille 
intensiivikursseille oikeuttavat OS-
tukeen 
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Oppaat korkeakouluille

• OPH:n hallinnointi- ja sopimusliitesivulla:
• Komission julkaisema Erasmus+ Higher Education Mobility Handbook 

for Beneficiaries –opas erityisesti uusien liikkuvuustoimintojen
toimeenpanoon

• OPH:n julkaisema liikkuvuustukiopas
• sopimuskauden 2021 opas (2022 opas julkaistaan syksyllä 2022)

• sopimuskauden 2020 rahoituksella toteutettaviin liikkuvuuksiin sovelletaan v. 
2020 opasta
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Online Language Support -kielivalmennus
• Vanhan OLS-järjestelmän käyttöaikaa on jatkettu uuden 

järjestelmän käyttöönottoon asti.
→OLS-kielitestin suorittaminen ennen vaihtoa on pakollista kaikille vähintään 2 vk:n 

vaihtoon lähteville opiskelijoille ja harjoittelijoille. 2-vaiheen testi ei ole pakollinen.

→Kielikurssit jatkuvat entisellään kesään 2022

→Uusi järjestelmä tulee käyttöön ja uudet kohderyhmät pääsevät OLS-
kielivalmennuksen piiriin kesällä 2022

→Uudessa järjestelmässä ei ole entisenkaltaista lisenssien/pääsyoikeuksien 
myöntämistä

• Seuraa tiedotusta ja ohjeistusta OLS:n jatkosta OLS:n tukisivustolla: 
https://support.erasmusplusols.eu/hc/en-gb/articles/4403304647185-OLS-Extension

• Uuden järjestelmän avautumisesta tiedotetaan, kun siitä on enemmän tietoa saatavilla.
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Erasmus-peruskirjan (ECHE) 
päivittäminen uusilla toiminnoilla

• Kaikille suomalaisilla korkeakouluilla on myönnetty Erasmus-peruskirja 
koko ohjelmakauden ajaksi (2021-2027)

• ECHE-hakemuksessaan korkeakoulu on indikoinut, mihin Erasmus-
ohjelman toimintoihin se aikoo osallistua 2021-2027 -ohjelmakaudella ja 
kuvannut hakemuksessa sen strategiaa ja toimintaa ko. toimintojen 
toteuttamiseksi Erasmus -peruskirjan periaatteet huomioiden

• Mikäli korkeakoulu haluaa lisätä toimintoja ohjelmakauden aikana, tulee 
sen päivittää Erasmus Policy Statementinsa (EPS) ja ilmoittaa 
päivityksestä kansalliselle toimistolle



Erasmus Policy Statement tulee olla päivitettynä korkeakoulun 
verkkosivulla ja sen tulee sisältää seuraavat asiat:

Otsikossa:

• Erasmus Policy Statement 2021-2027

• Erasmus+ -ohjelman logo

• Korkeakoulun nimi ja logo

Lisäksi:

• Selkeästi otsikoituna toiminnot, joihin
korkeakoulu osallistuu

• Vastausteksti kolmeen EPS:ää
koskevaan kysymykseen peruskirjan
hakulomakkeessa



Kysymyksiä ja 
vastauksia



Save the Date:
kyselytunti ja hakulomakkeen demo

• Pidämme liikkuvuustoimintojen haun kyselytunnin ja 
hakulomakkeen demowebinaarin 

• Ke 2.2.2022 klo 13.00 -14.30

• Merkitse päivä kalenteriin! Lisätietoja lähetetään 
myöhemmin sähköpostilistan kautta



Samalla tiedoksi Save the Date koskien 
KA103 ja KA131 väliraportteja

• Pidämme webinaarin eurooppalaisen 
liikkuvuuden (KA103/KA131) väliraportoinnista

• Pe 21.1.2022 klo 10.00 - 11.00

• Merkitse päivä kalenteriin! Lisätietoja lähetetään 
myöhemmin sähköpostilistan kautta



Kiitos!
erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

Hakuneuvontawebinaari jatkuu klo 14:15

mailto:erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

