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ERASMUS+ KORKEAKOULUTUKSELLE 
KA131 EUROOPPALAINEN LIIKKUVUUS 

HAKUKUULUTUS 2021 

 
Erasmus+ -ohjelman vuoden 2021 hakukierroksella korkeakoulut ja liikkuvuuskonsortiot voivat hakea 
Erasmus+ -avustusta ja vaihtojen järjestämisen tukea (OS) eurooppalaiseen, eli ohjelmamaiden välillä 
tapahtuvaan liikkuvuuteen sekä monimuotoisiin intensiivikursseihin. Lisäksi eurooppalaiseen 
liikkuvuuteen myönnetystä rahoituksesta voi enintään 20 % käyttää ohjelmamaista kumppanimaihin 
suuntautuvaan liikkuvuuteen.  Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että korkeakoululla on 
Euroopan komission myöntämä korkeakoulutuksen Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher 
Education, ECHE). Liikkuvuuskonsortiolla on oltava kansallisen toimiston myöntämä akkreditointi 
(Accreditation of Higher Education Mobility Consortia), jota haetaan samaan aikaan erillisellä 
hakulomakkeella (ks. tarkemmin erillinen liikkuvuuskonsortioiden akkreditoinnin hakukuulutus, KA130).  
 
Korkeakoulut ja liikkuvuuskonsortiot voivat hakea liikkuvuustukea seuraaviin toimintoihin: 

• Opiskelu ulkomailla osana tutkintoa (SMS - student mobility for studies) 

• Harjoittelu ulkomailla osana tutkintoa tai vastavalmistuneiden harjoittelu ulkomailla 
(SMP – student mobility for traineeships) 

• Opettaminen ulkomaisessa korkeakoulussa ja ulkomaisesta yrityksestä kutsuttavan 
henkilökunnan opetusvierailut korkeakouluun (STA - staff mobility for teaching assignment) 

• Kouluttautuminen ulkomailla toisessa korkeakoulussa tai ulkomaisessa yrityksessä 
(STT - staff mobility for training assignment) 

• Vaihtojen järjestämisen tuki (OS – Organisational Support) 

• Monimuotoiset intensiivikurssit (BIP – Blended Intensive Programmes) 

 

Korkeakoulu voi hakea liikkuvuustukea sekä itsenäisesti että osana liikkuvuuskonsortiota esim. niin, 
että osa liikkuvuudesta (esim. vain harjoittelu ulkomailla) toteutetaan liikkuvuuskonsortion kautta ja 
muu liikkuvuus itsenäisesti. Jos korkeakoulu ei kuulu mihinkään liikkuvuuskonsortioon, jättää se vain 
yhden liikkuvuustukihakemuksen kullakin hakukierroksella. Mikäli korkeakoulu jättää useamman 
liikkuvuustukihakemuksen, vain viimeisenä jätetty otetaan huomioon. 

Tämä hakukuulutus koskee eurooppalaista liikkuvuutta eli ns. ohjelmamaiden välistä liikkuvuutta 
(KA131). Tänä vuonna (2021) globaalissa liikkuvuudessa (KA171) ei järjestetä hakukierrosta. 
 
Viralliset hakudokumentit 
 

- Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyyntö - virallinen ilmoitus, mm. toiminnot, ohjelmamaat, 
hakuajat 

- Erasmus+ Programme Guide – yksityiskohtaiset kuvaukset kaikista haettavista toiminnoista, ks. 
erityisesti KA1 Mobility ja Mobility project for higher education students and staff. 

- Ohjelmadokumentit ovat ladattavissa Opetushallituksen Erasmus+ haku-uutisesta: 
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/uuden-erasmus-ohjelmakauden-ensimmaiset-
hakukierrokset-avattu.  
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Myönnettävä tuki 
 
Vuoden 2021 hakukierroksella eurooppalaiseen liikkuvuuteen on varattu n. 13,2 miljoonaa euroa EU-
tukea. Opiskelija-, harjoittelija, opettaja- ja henkilökuntavaihdon apurahojen myönnössä 
korkeakouluille huomioidaan kahden viimeisimmän raportoidun vuoden (2017 ja 2018 sopimukset) 
toteutuneen liikkuvuusmäärän keskiarvo ja toteutunut tuen käyttö vuonna 2020 myönnetyn tuen 
osalta. Monimuotoisten intensiivikurssien rahoitus myönnetään haettujen kurssien lukumäärän ja niille 
osallistuvien henkilöiden lukumäärän perusteella. Myönnetty liikkuvuusmäärä kaikissa kategorioissa voi 
olla enintään haetun suuruinen. Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon tuki perustuu vaihtojen kestoon, 
opettaja- ja henkilökuntavaihdon tuki lähteneiden henkilöiden määrään. Lopulliseen myönnettävään 
tukeen vaikuttaa käytettävissä oleva Erasmus+ -budjetti ja liikkuvuusmääriä tai intensiivikurssien 
määriä voidaan joutua leikkaamaan, jos budjetti ei riitä kaiken liikkuvuuden kattamiseen. Mikäli 
kyseessä on uusi hakija, arvioidaan myönnettävän tuen määrä tapauskohtaisesti kansallisessa 
toimistossa. 
 
Eurooppalaisen liikkuvuuden hakukierroksella 2021 Suomessa noudatetaan kansallisesti määritettyjä 
kiinteitä kuukausiapurahoja pitkissä opiskelija -ja harjoittelijavaihdossa ja päiväkohtaisia apurahoja 
lyhyissä opiskelija- ja harjoittelija- sekä opettaja- ja henkilökuntavaihdoissa. Korkeakoulut ja konsortiot 
eivät voi määritellä käyttämiään apurahoja itse, vaan kaikkien suomalaiskorkeakoulujen ja 
konsortioiden tulee noudattaa kansallisen toimiston määrittelemiä kiinteitä apurahasummia. Apurahoja 
ei voi korottaa, vaikka EU-tukea olisi jäämässä käyttämättä. Korkeakoulut voivat kuitenkin edelleen 
maksaa EU-tuen päälle lisäapurahaa omarahoituksesta.  Lisäksi liikkuvuuteen osallistuville on 
mahdollista maksaa lisätukea vihreään matkustamiseen sekä osallisuustukea liikkuvuuden 
mahdollistamiseen sellaisille, joilla on jokin sairaus, vamma, oppimisvaikeus tai muu vastaava 
ylimääräisiä kustannuksia aiheuttava syy. Myös kansallisesti erikseen määriteltäviin muita vähemmän 
mahdollisuuksia omaaviin ryhmiin kuuluville maksetaan kiinteitä lisäapurahoja. 
 
Kansallisen toimiston määrittämät apurahat voi tarkistaa Opetushallituksen nettisivuilta. 
 
Vaihtojen järjestämisen tuki (OS) perustuu Opetushallituksen laskemaan arvioon korkeakoulun 
sopimuskaudella toteutettavien vaihtojen määrästä. Tukea maksetaan 400 € / liikkuja ensimmäistä 
sataa liikkujaa kohti ja sen jälkeen 230 € / liikkuja. Korkeakoulu voi joutua palauttamaan osan 
myönnetystä vaihtojen järjestämisen tuesta, mikäli toteutunut vaihtojen määrä on pienempi kuin tuen 
myöntämisperusteena käytetty arvio. Korkeakoulun on mahdollista siirtää enintään 100 % OS-tuesta 
liikkuvuusapurahoihin. 
 
Monimuotoisten intensiivikurssien kehittämiseen ja järjestämiseen myönnetään tukea haettujen 
kurssien lukumäärän ja kursseille osallistuvien liikkuvien oppijaosallistujien määrän perusteella 
400 €/osallistuja. Osallistujien minimimäärä on 15 osallistujaa ja rahoituksen laskennassa huomioitava 
maksimimäärä on 20 osallistujaa, eli tuki yhtä monimuotoista intensiivikurssia kohden voi olla 6000– 
8000 €. Oppijaosallistujat voivat olla sekä korkeakoulujen opiskelijoita että henkilökuntaa, mutta 
kurssien järjestämiseen osallistuvaa henkilökuntaa tai opettajia ei huomioida tuen laskennassa. 

 

Huomioitavaa hakukierroksella 2021 
 
1) Eurooppalaisen liikkuvuuden rahoituksen käyttö kumppanimaihin suuntautuvaan liikkuvuuteen 
 

Erasmus+ -ohjelman yhtenä painopisteenä on ohjelman globaalin ulottuvuuden lisääminen. 
Laajempien mahdollisuuksien tarjoamiseksi opiskelijoille ja henkilöstölle ja korkeakoulujen 
kestävien globaalien suhteiden rakentamisen mahdollistamiseksi korkeakoulut voivat käyttää 
enintään 20 % eurooppalaiseen liikkuvuuteen myönnetystä rahoituksesta kumppanimaihin 
suuntautuvaan liikkuvuuteen. Hakulomakkeella pyydetään arviota osuudesta (%) rahoituksesta, 
jonka korkeakoulu tai konsortio suunnittelee käyttävänsä liikkuvuuteen kumppanimaiden kanssa. 



 

 

 

 

 

Hakuvaiheessa annettu arvio ei rajoita tuen käyttöä tai velvoita käyttämään tukea. Käyttö voi olla 
joka tapauksessa enintään 20 %. Tukea tulisi käyttää yhteistyöhön useiden kumppanimaiden 
korkeakoulujen kanssa ja tavoitteena tulisi olla mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus. 

 
Sopimuskausi 
 
Liikkuvuustukihankkeiden sopimuskauden pituus on 26 kk, joka valitaan hakemuslomakkeella. 
Myönnettävät apurahat on kuitenkin tarkoitettu yhden lukuvuoden vaihtojaksojen rahoittamiseen ja 
seuraavana keväänä korkeakoulu jättää uuden hakemuksen seuraavaa lukuvuotta varten 
 
Vuoden 2021 26 kuukauden sopimuskausi kestää arviolta 1.9.2021 - 31.10.2023. (vahvistetaan 
myöhemmin) 
 
Hakulomakkeen täyttöohjeita: 

 
• Haussa käytetään verkkopohjaista online-hakulomaketta, joka on linkitetty Opetushallituksen 

verkkosivuille: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-erasmus-rahoitusta-
opetushallituksesta 

o  → Hakulomake: KA131-HED Mobility of higher education students and staff. 

• Tekninen ohje hakulomakkeen täyttöön löytyy myös verkkosivuilta.  

• Hakijakorkeakoululla sekä liikkuvuuskonsortion kaikilla jäsenorganisaatioilla on oltava 
voimassa oleva OID-koodi. 

• Jokaiselle Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevalle organisaatiolle on luotu 
Organisation ID (OID). OID-koodin tunnistat muodosta E00000000.  

• Voit etsiä partnereiden OID-koodeja seuraavan hakuportaalin kautta 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home. 

• Hakulomake on sama koko Euroopassa. Hakulomakkeen voi täyttää jollakin EU:n virallisella 
kielellä. 

• Korkeakoulu tai liikkuvuuskonsortio ilmoittaa hakulomakkeessa arvion lukuvuonna 2021-22 
vaihtoon lähetettävien opiskelijoiden, harjoittelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan 
lukumääristä, monimuotoisten intensiivikurssien lukumäärästä ja kursseille osallistuvien 
lukumääristä sekä arvioidun prosenttiosuuden kumppanimaihin suuntautuviin liikkuvuuksiin 
käytettävästä rahoituksesta. 

o Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon osalta vaihtojen lukumäärään sisällytetään sekä 
pitkä- että lyhytkestoisiin liikkuvuuksiin osallistuvien että ulkomailla järjestettäville 
monimuotoisille intensiivikursseille osallistuvien lukumäärä kaikilla tutkintotasoilla. 

o Opettaja- ja henkilökuntavaihdon osalta vaihtojen lukumäärään sisällytetään kaikki 
vaihtojaksot, myös ulkomaille monimuotoiselle intensiivikurssille opettamaan 
menevien ja ulkomaisista yrityksistä kutsuttavien opettajien lukumäärä. 

o Intensiivikurssien osallistujien määrään sisällytetään vain ulkomailta saapuvat 
oppijaosallistujat, jotka eivät ole mukana kurssin järjestelyissä. (Huom! myös 
henkilökunnan jäsen voi olla oppijaosallistuja). 

• Liikkuvuuskonsortion osalta liikkuvuustukihakemukseen liitetään konsortion kotimaisilta 
partnereilta ns. mandaattikirje (Mandate). (Lomakkeen voi ladata allekirjoitettavaksi 
hakujärjestelmästä, kun partnerien tiedot on syötetty hakulomakkeelle.) 

• Hakijaorganisaation laillisen edustajan allekirjoittama Declaration of Honour-dokumentti 
skannataan hakemuksen liitteeksi. (Lomake ladataan allekirjoitettavaksi hakujärjestelmästä.) 
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Hakemuksen jättäminen 
 
Hakemus jätetään sähköisesti viimeistään 11.5.2021 klo 13:00 Suomen aikaa (klo 12:00 CET). 
Myöhästyneitä hakemuksia ei voida hyväksyä. Hakemuksia ei lähetetä postitse. 


