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Housekeeping

• Pidäthän mikrofonin ja kameran kiinni muutoin kuin puheenvuoron aikana

• Kysymyksiä voi laittaa chattiin tai pyytämällä puheenvuoroa. Niitä varten on 
varattu erillinen osio esityksen loppupuolella.

• Jos chatti ei näy, kannattaa poistua webinaarista ja liittyä uudestaan

• Hakuneuvonta tallennetaan ja tallenne on saatavilla 2 viikon ajan. Tallenne ja 
diaesitys julkaistaan webinaarin tapahtumasivulla:

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-korkeakoulutukselle-eurooppalaisen-
liikkuvuuden-ka131-ja

• Kyselytunti: 27.4.2021 klo 13: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-korkeakoulutukselle-eurooppalaisen-liikkuvuuden-ka131-ja
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Hakukierros 2021 
Erasmus+ korkeakoulutukselle, liikkuvuus

• Erasmus+ liikkuvuustoimintojen haku vuoden 2021 hakukierroksella 
päättyy 11.5.2021 klo 13:00 Suomen aikaa (12:00 CET).

• KA131 Eurooppalainen liikkuvuus, Higher education student and staff mobility 
within programme countries

• KA130 Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi, Accreditation of Higher 
Education Mobility Consortia 

• Vuonna 2021 ei globaalin liikkuvuuden (KA171) hakukierrosta
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-hakuohjeet-2021
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-liikkuvuuskonsortioiden-akkreditointi-2021-2027


KA131 sopimuskausi 2021

• Sopimuskausi 26 kk alkaen 1.9.2021

• Rahoitettujen vaihtojen tulee alkaa ja päättyä sopimuskauden aikana

• Päätös korkeakouluille myönnettävästä tuesta viimeistään elokuussa 2021 
(OPH:n alustava tavoiteaikataulu kesäkuun loppuun mennessä)

• Sopimukset Opetushallituksen ja korkeakoulujen välillä elokuussa?
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KA131 budjetti, call 2021

13 176 525

15 085 385

12 565 660

13 527 572

16 029 245

16 685 615

13 282 195

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000

2018

2019

2020

2021

Budjetti Myöntö

• 2021 budjetti alustavasti 13,2 M €

• 2020 tukea myönnettiin koronasta 
johtuen leikattuna 12,5 M €

• Leikattu myöntö 85 % / 70 %

• Tuesta käytetty 
väliraportointiin (2/21) 
mennessä 3,2 M € (26 %)

• Tukea käyttämättä 9,3 M €
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Eurooppalaisen liikkuvuuden budjetti ja myöntö*

* Osa budjetista siirretty muihin E+ toimintoihin



Vanhan ja uuden tuen käyttö rinnakkain

• Lukuvuonna 2021-22 toteutuvaa ”vanhanmallista” opiskelija- ja 
henkilöstöliikkuvuutta tulee rahoittaa ensisijaisesti vuonna 2020 myönnetyllä 
Erasmus+ KA103 –tuella niin kauan kuin tukea riittää

• Varaus Britanniaan suuntautuviin vaihtoihin myös lukuvuodelle 2022-23 (31.5.2023 asti)

• Vuonna 2021 myönnettävän tuen käyttö uusiin mahdollisuuksiin

• Monimuotoiset liikkuvuudet (opiskelijat ja henkilöstö) ml. opiskelijoiden lyhytliikkuvuus

• Liikkuvuudet kumppanimaihin eurooppalaisen liikkuvuuden tuella

• Monimuotoiset intensiivikurssit ja niihin osallistuminen

• Vaihdot, joissa green / fewer opportunities top-up
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Tuen myöntöperusteet, call 2021

• KA131-liikkuvuustuen myöntöperusteena 2021

• Toteutuneet liikkuvuusmäärät kahdella viimeksi raportoidulla 
sopimuskaudella (call 2017 ja 2018)

• Toteutunut tuen käyttö vuonna 2020 myönnetyn tuen osalta

• Hakemus 2021: haetut liikkuvuusmäärät ja järjestettävät monimuotoiset 
intensiivikurssit

• Käytettävissä oleva budjetti

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



Kuinka hakea KA131 tukea 2021 hakukierroksella?

• Haettavan liikkuvuustuen määrä kannattaa arvioida seuraavin perustein

• Arvioitu vaihtojen määrä uusissa liikkuvuusmahdollisuuksissa lukuvuonna 
2021-22

• Arvioitu ”vanhanmallisten” opiskelija- ja henkilöstövaihtojen määrä 
lukuvuonna 2021-22, joiden kattamiseen vuonna 2020 myönnetty tuki ei riitä

- Lisäapurahoja haettavana toisen väliraportoinnin yhteydessä 02/2022

• Arvio korkeakoulun koordinoimien monimuotoisten intensiivikurssien 
määrästä
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KA131 eurooppalainen 
liikkuvuus – liikkuvuuden 
reunaehdot
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Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

• Pitkäkestoiset opiskelija- ja harjoittelijavaihdot jatkuvat suurelta osin ennallaan

• Osallistua voivat kaikkien alojen ja kaikkien tutkintotasojen tutkinto-opiskelijat 
(short cycle / bachelor / master / doctoral) 

• Vaihdon kohdemaana voi olla mikä tahansa ohjelmamaa tai kumppanimaa (alueet 1 – 14), 
mutta ei lähettävän korkeakoulun sijaintimaa tai opiskelijan varsinainen asuinmaa opintojen aikana

• opiskelijan kotimaa käy kohteeksi, mikäli opiskelija ei asu siellä opintojen aikana

• Opiskelija voi käydä opintojensa aikana useamman kerran opiskelija- tai harjoitteluvaihdossa.

• Erasmus+ -vaihtojen yhteenlaskettu kesto voi olla enintään 12 kuukautta yhdellä 
tutkintotasolla.

- Pitkissä yhdenjaksoisissa tutkinto-ohjelmissa, kuten esimerkiksi lääketieteessä, yhteenlaskettu maksimikesto 
on 24 kuukautta.

• UUTTA: kaikkiin fyysisiin liikkuvuuksiin voi yhdistää virtuaalisen osion



Opiskelu ulkomailla

• Opiskelijavaihto suuntautuu kumppanikorkeakouluun, jonka kanssa opiskelijan 
kotikorkeakoululla on kahdenvälinen sopimus (IIA), ei lukukausimaksuja 

• Ulkomailla suoritetut opinnot tulee sisällyttää opiskelijan tutkintoon

• (Online) Learning Agreement for Studies tulee allekirjoittaa ennen vaihtoa sekä pitkä- että 
lyhytkestoisissa liikkuvuuksissa (myös monimuotoisille intensiivikursseille) sähköisesti 
(06/2021→)

• Opiskelujaksoon voi sisältyä myös alle 2 kk:n täydentävä harjoittelujakso, jolloin koko jakso 
katsotaan opiskelijavaihdoksi

• UUTTA: Pitkäkestoinen liikkuvuus: 2 kk – 12 kk, johon voi yhdistää virtuaalisen osion

• UUTTA: Lyhytkestoinen monimuotoliikkuvuus 5 pv – 30 pv, johon liittyy pakollinen virtuaalinen 
osio (yhteenlaskettu laajuus väh. 3 op.)

• UUTTA: Opiskelijavaihtoon voi osallistua jo ensimmäisenä opiskeluvuonna myös bachelor-tasolla
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Harjoittelu ulkomailla

• Pitkäkestoinen harjoittelu ulkomailla: 2 kk – 12 kk, johon voi yhdistää virtuaalisen osion

• UUTTA: lyhytkestoinen monimuotoinen harjoittelujakso:

• 5 – 30 pv fyysinen jakso, johon liittyy pakollinen virtuaalinen jakso (kestoa tai laajuutta ei ole 
määritelty).

• Harjoittelujakso tulisi mahdollisuuksien mukaan sisällyttää opiskelijan tutkintoon.

• Learning Agreement for Traineeships tulee allekirjoittaa ennen harjoittelun alkua, myös 
lyhytkestoisille jaksoille.

• Harjoittelupaikaksi sopivat useimmat yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin organisaatiot, 
tutkimuslaitokset, oppilaitokset, oman maan suurlähetystöt ulkomailla jne. 

• EU-instituutiot ja -organisaatiot ja EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot (esim. kansalliset 
toimistot) eivät käy Erasmus+ -harjoittelupaikaksi.
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Harjoittelu ulkomailla

• Erasmus+ -harjoittelut voivat olla myös

• Opettajaopiskelijoiden ja kieltenopettajaopiskelijoiden apulaisopettajajaksoja

• Tutkimusapulaisharjoittelua 

• Digitaitoja kehittävät harjoittelujaksoja

• Harjoittelu voi tapahtua myös Horisontti Eurooppa –ohjelmasta rahoitetussa 
tutkimushankkeessa, kun liikkuvuuteen ei käytetä rahoitusta useammasta EU-ohjelmasta.

• Vastavalmistuneiden harjoittelu vuoden sisällä valmistumisesta
(korkeakoulu voi päättää olla tarjoamatta mahdollisuutta omille opiskelijoilleen)

• Harjoittelun sisältönä ei voi olla opintojaksojen suorittaminen korkeakoulussa.

• UUTTA: harjoitteluun lähtevä opiskelija voi saada sekä harjoittelu- että fewer opportunities
top up –apurahan
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Opiskelijoiden monimuotoliikkuvuus
• Monimuotoliikkuvuudessa fyysinen liikkuvuus yhdistyy virtuaaliseen osioon

• Pitkäkestoiseen opiskelu- tai harjoittelujaksoon (2 kk – 12 kk) voi yhdistää virtuaalisen 
osion

• Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden lyhytkestoinen monimuotoliikkuvuus: 
5 pv – 30 pv fyysinen liikkuvuus + pakollinen virtuaalinen osio

- Opiskelijoilla minimilaajuus 3 op, virtuaalisen osion minimikestoa ei ole erikseen määritelty

- Erityisesti opiskelijoille (short cycle/bachelor/master), jotka eivät voi osallistua pitkäkestoiseen 
liikkuvuuteen esim. opiskelualansa takia, tai koska heillä on muita vähemmän mahdollisuuksia 
osallistua.

• Monimuotoliikkuvuuden sisältönä voi olla monimuotoisille opintojaksoille osallistuminen 
kumppanikorkeakouluissa, online-oppiminen tai –työtehtävät, tai osallistuminen 
monimuotoiselle intensiivikurssille.

• Virtuaalinen osio sisältää yhteistoiminnallista oppimista ja tiimityötä verkossa ja osallistujat 
suorittavat yhteistyössä samanaikaisesti verkkokursseja ja/tai työtehtäviä, jotka hyväksytään 
osaksi heidän opintojaan.
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Monimuotoiset intensiivikurssit
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• Vähintään 3 korkeakoulua 3 eri ohjelmamaasta

• Korkeakoulujen välinen sopimus (IIA)

• Vähintään 15 liikkuvaa oppijaosallistujaa

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

• Minimilaajuus 3 op

• Järjestetään vastaanottavan korkeakoulun 
sijaintimaassa

• Oppijaosallistujat voivat olla sekä opiskelijoita 
että henkilökuntaa

• Learning Agreement / Mobility Agreement

• Opettajat korkeakoulujen henkilöstöä tai 
ulkomailta yrityksistä kutsuttavia opettajia

• Voi toistua useampana vuonna

• 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.



Opetushallitus15/04/2021

Monimuotoisten intensiivikurssien rahoitus

Tuki kurssin kehittämiseen ja 
järjestämiseen: koordinoiva/ 

vastaanottava korkeakoulu hakee

• Lasketaan liikkuvien 
oppijaosallistujien määrän 
perusteella (400 €/hlö)

• Minimiosallistujamäärä 15 hlöä,
rahoituksessa huomioidaan 
enintään 20 hlöä

→ Rahoitus 6000 – 8000 €/kurssi

Käyttö: koordinointi, kehittäminen ja 
järjestäminen, esim. henkilöstökulut, 
välineiden ja tilojen vuokra, viestintä, 
aktiviteetit… Ei liikkuvien osallistujien 

oleskelu- tai matkakuluihin 17

Lähettävä korkeakoulu/konsortio 
maksaa apurahat liikkuville 

osallistujille

• Opiskelijat: lyhytkestoisen 
liikkuvuuden apurahat

• Henkilökunta: henkilökunta-
vaihdon mukaiset apurahat 

• Opettajat: opettajavaihdon 
mukaiset apurahat

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

+ OS-tuki lähettävälle korkeakoululle/
konsortiolle

Vastaanottava korkeakoulu/ 
konsortio maksaa apurahat 

ulkomaisista yrityksistä 
kutsuttaville opettajille

• Opettajavaihdon mukaiset 
apurahat

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

+ OS-tuki vastaanottavalle korkeakoululle/
konsortiolle



Monimuotoisten intensiivikurssien hakeminen

• Liikkuvuustukihakemukseen tarvitaan 

• Haettavien intensiivikurssien lukumäärä

• Monimuotoisille intensiivikursseille osallistuvien 
liikkuvien oppijaosallistujien lukumäärä kursseittain 
(opiskelijoita tai henkilökuntaa)

- Osallistujien lukumäärään ei sisällytetä: 

- oman korkeakoulun opiskelijoita tai 
henkilökuntaa (voivat kuitenkin osallistua)

- kurssin toteutukseen osallistuvia opettajia tai 
henkilöstöä omasta tai kumppanikorkeakoulusta 
tai ulkomaisista yrityksistä kutsuttavia opettajia
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Myös liikkuvuuskonsortio voi 
hakea monimuotoisia 
intensiivikursseja!

→ järjestämistuki on tarkoitettu
vastaanottavan jäsen-
korkeakoulun tai kurssin
järjestävien korkeakoulujen
käyttöön



Tohtoritason opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

• Tohtoriopiskelija, jolla vain opiskelijastatus:

• Voi osallistua pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen kuten kuvattu edellä

• Voi osallistua lyhytkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen kuten kuvattu edellä

- HUOM, tohtoriopiskelijoille virtuaalinen osuus on kuitenkin valinnainen, paitsi jos 
osallistuu monimuotoiselle intensiivikurssille, jolloin virtuaalinen osuus on myös 
tohtoriopiskelijoilla pakollinen.

→ sisällytetään hakemuksessa opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuden lukumääriin

• Tohtoriopiskelija, jolla myös työsuhde:

• Voi osallistua opiskelijaliikkuvuuden lisäksi myös opettajien ja henkilökunnan 
liikkuvuusjaksoille

→ sisällytetään hakemuksessa opettajien ja henkilökunnan liikkuvuuksien lukumääriin
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Henkilöstön liikkuvuus

• Opettajavaihto ulkomaisiin korkeakouluihin 

• UUTTA: Opettajavaihdon sisältö voi olla myös 
vastaanottavan organisaation kehittämiseen 
tähtäävää kouluttamista

• Ulkomaisen yrityksen edustajan voi kutsua 
opettamaan omaan korkeakouluun

• Henkilökuntavaihto ulkomaisissa korkeakouluissa, 
yrityksissä tai organisaatioissa

• UUTTA: Henkilökunnan digitaitoja kehittävät 
kouluttautumisjaksot

• Opettajavaihdon ja henkilökunnan 
kouluttautumisjakson voi myös yhdistää

• UUTTA: Fyysisen liikkuvuuden voi yhdistää 
virtuaaliseen osuuteen 20

• Kesto:

• 2 – 60 pv ohjelmamaissa

• 5 – 60 pv kumppanimaissa

• Yrityksistä kutsuttavat 
vieraat min. 1 pvä

• Opetustunnit:

• Vähintään 8 tuntia

• Yhdistetty liikkuvuus 
vähintään 4 opetustuntia

• Yrityksistä kutsuttavilla 
vierailla ei 
minimituntimäärää



Henkilöstön liikkuvuus - apurahat

• Päiväkohtainen oleskelutuki kohdemaan ja vaihdon keston mukaan

• Kestoon voi laskea yhden matkapäivän ennen vaihtoa ja yhden vaihdon 
jälkeen

• UUTTA: Henkilöstön jäsenet, jotka valitsevat vihreän matkustustavan, voivat 
saada lisäksi maksimissaan 4 ylimääräistä matkapäivää, joille voidaan 
maksaa oleskelutukea

• Matkatuki lähtömaan ja kohdemaan välisen etäisyyden mukaan

• UUTTA: korotettu matkatuki jos vihreä matkustustapa
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KA131-rahoituksella toteutettava liikkuvuus 
kumppanimaihin

22

• Kaikki, joilla uuden ohjelmakauden ECHE, voivat hyödyntää

• 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).

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

• Hakemusvaiheessa korkeakoulu arvioi kumppanimaihin suuntautuvaan 
liikkuvuuteen käytettävän prosenttiosuuden.

• Ei kuitenkaan rajoita toteutusta, aina voi toteuttaa maksimin 20%.

Vain lähtevä 
liikkuvuus!



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

• Alueiden 5 ja 14 maihin suuntautuvissa liikkuvuuksissa aina apurahat 
Euroopan sisäisen liikkuvuuden mukaan

- Näihin maihin myös harjoittelun lisätuki

• Matkatuki opiskelijoille

- Pakollista maksaa niille opiskelijoille, joilla muita vähemmän 
mahdollisuuksia

- Korkeakoulu voi päättää olla maksamatta muiden opiskelijoiden kohdalla
15/04/2021 Opetushallitus 24



Erasmus+ Online Language Support, OLS

• Liikkuvuuteen osallistuvien online-kielivalmennus jatkuu myös uudessa ohjelmassa 

• Uusi alusta, jossa kaksi erilaista osiota:

• ”Core OLS”, jossa entisenkaltaiset online-kielitestit ja -kurssit

• Avoin alusta, jossa maistiaisia kaikista EU-/ohjelmamaiden-kielistä

• Uusia osallistujaryhmiä mukaan kielivalmennukseen (globaali liikkuvuus, 
ammatillisen koulutuksen liikkujat, henkilöstö, DiscoverEU jne.)

• Tarjontaa räätälöidään erilaisten käyttäjien tarpeisiin.

• Nykyinen OLS-alusta on käytössä 30.6.2021 saakka.

• HUOM, tämän jälkeen ei vanhoja lisenssejä voi enää käyttää vaikka niitä olisi 
vielä myönnetty.
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KA131 eurooppalainen
liikkuvuus – liikkuvuuden 
apurahat
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KA131 Opiskelijavaihdon apurahat 2021
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.

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 5: Andorra, Monaco, San Marino,
Vatican City State

420

Partner countries Partner Countries from Regions 1-4 and 6-13. 700
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KA131 Harjoittelijavaihdon apurahat 2021
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.

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 5: Andorra, Monaco, San Marino,
Vatican City State

570

Partner countries Partner Countries from Regions 1-4 and 6-13. 700
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KA131 Lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden 
apurahat 2021

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 2021

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

124 87

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

Partner Countries from Region 5: Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City 
State

110 77

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

97 68

Partner Countries from Regions 1-4 and 6-13 180 126
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KA131 matkatuki 2021

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

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

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 ja 
jotka osallistuvat lyhytkestoiseen 
liikkuvuuteen ohjelma-tai 
kumppanimaassa

Opiskelijat, jotka osallistuvat 
pitkäkestoiseen liikkuvuuteen 
kumppanimaassa (paitsi alueet 5 
ja 14)

Pakollinen niille, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia, muille valinnainen

Myös poikkeuksellisest kulut –
exceptional costs for expensive 
travel – mahdollista kaikille, jotka 
oikeutettu normaaliin 
matkatukeen



Vihreän matkustuksen lisätuki

• Henkilöstön jäsenet, jotka valitsevat vihreän matkustustavan, voivat saada korotetun 
matkatuen lisäksi maksimissaan 4 ylimääräistä matkapäivää, joille voidaan maksaa 
oleskelutukea

• 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
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Osallisuuden laajentaminen liikkuvuudessa
• Uudella ohjelmakaudella ohjelman tavoitteena on edistää osallisuutta ja tukea 

sellaisten henkilöiden osallistumista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia 
osallistua kansainväliseen toimintaan (participants with fewer opportunities)

• Korkeakoulun syytä miettiä keinoja, joilla mahdollistetaan laaja osallistuminen, esim:

• Mitkä ryhmät ovat sellaisia, jotka osallistuvat muita vähemmän? (esim. 
aikuisopiskelijat, työssäkäyvät, perheelliset, aliedustetut koulutusalat)

• Millaisin toimenpitein heidän osallistumista voidaan laajentaa mm. vaihtoja 
koskevassa tiedotuksessa, valintaprosessissa, ohjauksessa?

• Lyhytliikkuvuuden / monimuotoisten intensiivikurssien kohdennus opiskelijoille, joille 
pitkä vaihto vaikea toteuttaa?

• Inclusion officerin nimeäminen korkeakouluun? 
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Tukimuodot osallisuuden laajentamiseen 1/2

• Osallisuustuki / inclusion support (aiemmin esteettömyystuki / special needs
support)

• Sekä opiskelijoille että henkilöstölle

• Vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai oppimisvaikeudesta 
johtuva erityistarve

• Erillinen hakemus Opetushallitukseen, tuki 100 % todellisista kelpoisista 
kuluista

• Korotettu OS-tuki (100 € / liikkuja) – uutta!
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Tukimuodot osallisuuden laajentamiseen 2/2

• Lisätuki opiskelijoille, joilla muita vähemmän mahdollisuuksia (fewer
opportunities)

• Ryhmä määritellään kansallisesti: Alustavasti call 2021: perheelliset opiskelijat 
(vahvistuu myöhemmin, ehdotuksia saa lähettää!)

• Pitkät opiskelija- ja harjoittelijavaihdot: 

- Top-up –tuki: 250 € / kk opiskelija- tai harjoittelijavaihdon kuukausiapurahan päälle

- Matkatuki etäisyyden perusteella, jos vaihtokohteena kumppanimaa

• Lyhyt opiskelijaliikkuvuus (sis osallistuminen monimuotoisille intensiivikursseille): 

- Korotettu oleskelutuki: 100 € / liikkuvuus (jos kesto 5 – 14 pv) tai 150 € / liikkuvuus (jos 
kesto 15 – 30 pv) 

- Matkatuki etäisyyden perusteella
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Vaihtojen järjestämisen tuki (OS), call 2021

OS-tuki

Liikkujat 1. – 100. 400 € / liikkuja

Liikkujat 101. -> 230 € / liikkuja

Osallisuustukea 
saavat liikkujat

100 € / liikkuja 
lisätukena varsinaisen 
OS-tuen päälle

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

• Lasketaan lähettävälle korkeakoululle 
liikkuvien henkilöiden määrän 
perusteella

• Tuki kasvaa aiempaan nähden

• Myös lyhytliikkuvuudet ja liikkuvuudet 
monimuotoisille intensiivikursseille 
oikeuttavat OS-tukeen 
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KA130 
Liikkuvuuskonsortioiden 
akkreditointi
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Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi

• Korkeakoulujen lisäksi liikkuvuutta voivat 
järjestää kansalliset korkeakoulujen ja muiden 
organisaatioiden muodostamat 
liikkuvuuskonsortiot (mobility consortia).

• Konsortion tulee hakea liikkuvuuskonsortion 
akkreditointia kansalliselta toimistolta.

• Laatuarvioinnin perusteella akkreditointi 
myönnetään kerralla koko ohjelmakaudeksi.

• Akkreditoinnin voi hakea missä vaiheessa 
ohjelmakautta tahansa.

• Akkreditointia voi hakea samalla 
hakukierroksella kuin ensimmäistä 
liikkuvuusavustusta.

40

Liikkuvuuskonsortio

Minimikoko 3 organisaatiota samasta 
maasta, joista vähintään 2 lähettävää 
korkeakoulua

Konsortio voi toteuttaa kaikkia tai
vain joitain liikkuvuusmuotoja (ml.
monimuotoiset intensiivikurssit).

Mikä tahansa konsortion
jäsenorganisaatio voi toimia
koordinaattorina ja hakijana.



Akkreditoinnin hakeminen ja arviointi

• Hakemus jätetään viimeistään 11.5.2021 
Erasmus-ohjelman hakuportaalissa

• Konsortion hakemus on oltava jätettynä 
ennen kuin täytetään konsortion 
liikkuvuushakemus

• Hakulomake ohjeistaa vastaamisessa eikä 
epätäydellistä hakemusta ole mahdollista 
jättää

• Arvioinnissa huomioidaan liikkuvuuskonsortion 
tuoma lisäarvo suhteessa yksittäiseen 
korkeakouluun hakijana

• Tarkat arviointikriteerit esitetään Erasmus+ 
ohjelmaoppaassa sekä hakukuulutuksessa 
– lue kriteerit huolella!

• Akkreditoidun konsortion tulee saada jokaisesta 
arvioinnin osa-alueesta vähintään puolet 
maksimipisteytyksestä, ja koko hakemuksen 
pisteytys on oltava vähintään 60 pistettä
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Kysymyksiä ja vastauksia
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Kiitos!

Lisätietoja:
erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

mailto:erasmus@oph.fi


KA131 & KA130 
Hakulomakkeet
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Hakuprosessi, eurooppalainen liikkuvuus KA131

• Tekniset ohjeet sekä linkki sähköiseen hakulomakkeeseen Erasmus+ 
hakuprosessi-sivuilla: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-erasmus-
rahoitusta-opetushallituksesta

• Hakulomakkeen täyttäjä tarvitsee EU Login -tunnuksen

• Hakulomakkeessa ei ole erillistä tallennuspainiketta, vaan tiedot tallentuvat auto
maattisesti

• Hakulomakkeen pakolliset kentät merkitty punaisella, valmiit osiot näkyvät vihre
ällä. Pakolliset osiot tulee täyttää ennen lomakkeen lähetystä.

• Hakemus (myös luonnos) tallentuu hakuportaalin 'My Applications’ osioon
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-erasmus-rahoitusta-opetushallituksesta
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/132468_eu_login-ohje_tunnuksen_luominen_suomeksi_paivitetty_2.5.2017.pdf
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-erasmus-rahoitusta-opetushallituksesta

http://Lihttps:/www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-erasmus-rahoitusta-opetushallituksesta
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Hakulomake
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Hakulomake



KA131 hakulomakkeen täyttö 
step-by-step



Opetushallitus

1. Context



15/04/2021 Opetushallitus 52

2. Participating organisation
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2. Participating organisation
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2. Participating organisation
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2. Participating organisation - Profile
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2. Participating organisation - Accreditation
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2. Participating organisation – Erasmus Policy Statement
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2. Participating organisation – Associated Persons
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3. Activities – Mobility Activities
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3. Activities – Blended Intensive Programmes



15/04/2021 Opetushallitus
61

3. Activities – Budget share for international mobility
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4. Annexes
• Declaration of honour
• Mandaattikirjeet suomalaisilta konsortiopartnereilta (vain liikkuvuuskonsortiot)
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4. Annexes
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5. Checklist
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Sharing
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History



KA130 hakulomakkeen täyttö 



• Hakulomake monilta osin sama kuin KA131

• Uusina osioina

• Consortium Summary

• (Laajempi) Participating Organisations

• Consortium Descriptions

• Follow Up
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Hakulomakkeen osiot
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Consortium Summary
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Participating Organisations – Backround and experience
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Participating Organisations – Consortium Members
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Consortium Description
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Consortium Description
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Consortium Description
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Follow up



15/04/2021 Opetushallitus
76

Follow up


