ERASMUS+ KORKEAKOULUTUKSELLE /
KA171 GLOBAALI LIIKKUVUUS
HAKUKUULUTUS 2022
Vuoden 2022 Erasmus+ -hakukierroksella on haettavissa tukea korkeakoulujen globaaliin liikkuvuuteen
ns. ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista (kumppanimaista) tulevien korkeakoulujen
kanssa. Toimintoa tuetaan EU:n ulkoisen politiikan varoista. Eurooppalainen korkeakoulu tai
liikkuvuuskonsortio hakee tukea sekä saapuvaan että lähtevään liikkuvuuteen oman maansa
kansallisesta Erasmus+ -toimistosta, Suomessa Opetushallituksesta. Liikkuvuusapurahojen
myöntämisen edellytyksenä on, että eurooppalaisella korkeakoululla on komission myöntämä Erasmusperuskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Liikkuvuuskonsortiolla on oltava kansallisen
toimiston myöntämä akkreditointi eli liikkuvuuskonsortion peruskirja (Mobility Consortium
Accreditation), jota haetaan samaan aikaan erillisellä hakulomakkeella ja joka myönnetään kerralla koko
ohjelmakaudeksi (ks. tarkemmin erillinen hakukuulutus liikkuvuuskonsortioille, KA130).
Korkeakoulut ja liikkuvuuskonsortiot voivat hakea globaalin liikkuvuuden tukea seuraaviin
toimintoihin:
•

Opiskelu ulkomailla osana tutkintoa (SMS - student mobility for studies, mukaan lukien
monimuotoiset lyhytvaihdot)

•

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)

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

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/erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmienvuoden-2022-rahoitushaut-avattu

Myönnettävä tuki
Vuoden 2022 hakukierroksella globaaliin liikkuvuuteen on Suomessa varattu 3 662 776 euroa tukea
EU:n ulkoisen politiikan varoista.
Rahoitus jakautuu kahteen rahoitusinstrumenttiin ja niiden alla eri maaryhmiin. Suurimmat
tukisummat ovat tarjolla Saharan eteläpuolisen Afrikan, EU:n eteläisen naapuruusalueen sekä LänsiBalkanin maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Eri maaryhmiä koskevat osin erilaiset säännöt. Kooste kumppanimaista, haettavan tuen määristä sekä
kutakin maaryhmää koskevista rajoituksista on tämän hakukuulutuksen lopussa.

Yksilöapurahat ja OS-tuki
Globaalin liikkuvuuden yksilöapurahat koostuvat matkatuesta ja oleskelutuesta ja perustuvat
kiinteisiin tukisummiin. Matkatuen suuruus määräytyy lähtö- ja kohdepaikkakunnan välisen
yhdensuuntaisen matkan pituuden perusteella. Oleskelutukena Suomeen saapuvat opiskelijat saavat
apurahaa 900 € kuukautta kohti ja Suomesta lähtevät opiskelijat saavat 700 € kuukautta kohti. Suomeen
saapuvan ja Suomesta lähtevän henkilöstön oleskelutuki on 180 € per päivä. Monimuotoisen
lyhytliikkuvuuden ja tohtoritason lyhytliikkuvuuden apurahat ovat 14 ensimmäistä päivää 70 € per päivä
ja 15.–30. päivältä 50 € per päivä.
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.
Vaihtojen järjestämisen tukea (OS) maksetaan kutakin rahoitettavaa saapuvaa tai lähtevää
vaihtojaksoa kohti. Tukea maksetaan 500 € per liikkuja. Tuki on tarkoitettu sekä lähettävälle että
vastaanottavalla korkeakoululle ja korkeakoulut sopivat keskenään tuen käytöstä. Korkeakoulu voi
joutua palauttamaan osan myönnetystä vaihtojen järjestämisen tuesta, mikäli kaikki myönnetyt
vaihtojaksot eivät toteudu.

Korkeakoulujen väliset sopimukset
Vaihdot perustuvat korkeakoulujen välisiin sopimuksiin, jota varten on olemassa valmis sopimuspohja.
Sopimukset tulee olla allekirjoitettuna ennen vaihtojaksojen toteuttamista, mutta niitä ei vaadita
vielä siinä vaiheessa, kun korkeakoulu / liikkuvuuskonsortio hakee EU-tukea kansalliselta toimistolta.
Kahdenvälisellä sopimuksella myös kumppanimaan korkeakoulut sitoutuvat Erasmus+ -vaihtojen
laatukriteereihin, joihin eurooppalaiset korkeakoulut ovat sitoutuneet jo hakiessaan Erasmusperuskirjaa.

Sopimuskausi
Liikkuvuustukihakemuksessa määritellään sopimuskauden pituus, joko 24 kk tai 36 kk.
Sopimuskausi alkaa 1.8.2022.
24 kuukauden sopimuskausi kestää siis 1.8.2022 - 31.7.2024 ja
36 kuukauden sopimuskausi kestää 1.8.2022 - 31.7.2025.

Laatuarviointi ja tuen myöntäminen
Globaalin liikkuvuuden tuen myöntö perustuu laatuarviointiin, joka tehdään kaikille kelpoisuusehdot
täyttäville hakemuksille. Korkeakoulun / liikkuvuuskonsortion hakemus pisteytetään alueittain.
Laatuarvioinnin arviointikriteerit ovat:
•
•
•

Hankesuunnitelman ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (max. 40 p)
Strategian merkitys (max. 40 p)
Vaikuttavuus ja tulosten levittämien (max. 20 p)

Jotta vaihtoyhteistyötä tietyn alueen kanssa voidaan rahoittaa, on hakemuksen saatava arvioinnista
yhteensä vähintään 60 pistettä sekä vähintään puolet jokaisen arviointikriteerin pisteistä.
Koska Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on mahdollisimman laaja maantieteellinen vaikuttavuus, on
kansallisen toimiston pyrittävä myöntämään tukea mahdollisimman monen eri kumppanimaan kanssa
tehtäviin vaihtoihin. Laatuarvioinnin pisteytyksen ohella tuen myöntöön vaikuttaakin siis paitsi
käytettävissä oleva budjetti myös hakemusten jakautuminen eri kumppanimaiden välillä.
Korkeakouluja kannustetaankin yhteistyöhön myös pienempien ja vähiten kehittyneiden maiden
kanssa.

Hakulomakkeen täyttöohjeita
•

Haussa käytetään verkkopohjaista online-hakulomaketta, joka on linkitetty Opetushallituksen
verkkosivuille: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-erasmus-rahoitustaopetushallituksesta.
o Hakulomake: Mobility of higher education students and staff supported by external
policy funds (KA171-HED)

•

Tekninen ohje hakulomakkeen täyttöön löytyy myös verkkosivuilta.

•

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

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

o

Voit etsiä partnereiden OID-koodeja seuraavan hakuportaalin kautta
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-anorganisation.

•

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

•

Hakulomakkeella
luetellaan
alueittain
kumppanikorkeakoulut
ja
harjoittelun
kohdeorganisaatiot (jos ne ovat tiedossa) sekä vastataan laadullisiin kysymyksiin, joita on
kolme, ja jotka perustuvat yllä mainittuihin kolmeen arviointikriteeriin.
o

Ensimmäiseen kysymykseen liittyen hankesuunnitelman ja yhteistyöjärjestelyjen
laatuun vastataan koko hankkeen osalta ja seuraaviin kahteen kysymykseen (strategian
merkitys sekä vaikuttavuus ja tulosten levittämien) vastataan jokaisen haettavan alueen
osalta erikseen.

o

Kysymyksiin tulee vastata sekä
korkeakoulujen näkökulmasta.

oman

korkeakoulun

että

kumppanimaan

•

Hakulomakkeelle kirjataan alueittain haettavat opiskelijoiden ja henkilöstön vaihdot. Vaihdot
kirjataan maakohtaisesti kahden liikkujatyypin alle; oppija (learner) ja henkilöstö (staff).
o

Opiskelijoiden vaihdoista kirjattavat tiedot ovat:
▪

Suunta; saapuva tai lähtevä.

▪

Liikkujien kokonaismäärä suuntaan; tähän sisällytetään sekä pitkiin että
lyhyisiin vaihtoihin lähtevät.

▪

Niiden liikkujien lukumäärä kokonaismäärästä, joilla on muita vähemmän
mahdollisuuksia; järjestelmä laskee syötetyn määrän perusteella top-upit.

▪

Vihreän matkustuksen valinta; valitaan, mikäli hakija arvioi, että liikkujat tulevat
käyttämään ympäristöystävällistä matkustamista. Järjestelmän laskee valinnan
perusteella korkeamman matkatuen.

▪

Välimatka kohteiden välillä; mikäli saman kumppanimaan sisällä vaihtoja on
suunniteltu useamman kumppanikorkeakoulun kanssa, jotka etäisyydeltään
sijaitsevat eri distance band -välimatkaluokituksissa, välimatkaksi kirjataan joko
näiden keskiarvo tai välimatka kumppanimaan pääkaupunkiin.
-

o

Mikäli kumppanikorkeakoulut eivät ole hakuvaiheessa vielä tiedossa,
kirjataan hakemukseen etäisyys kumppanimaan pääkaupunkiin.

▪

Vaihtojen yhteenlaskettu kesto kuukausina; lyhyiden vaihtojen osalta hakijan
on arvioitava, kuinka paljon apurahoja vaihtoihin tarvitaan ja lisättävä summaa
vastaava määrä kuukausia opiskelijoiden vaihtojen yhteenlaskettuun kestoon.

▪

HUOM. Sisällytä samaan flowhun kaikki liikkuvuudet, joilla on sama suunta ja
sama etäisyysalue (distance band).

▪

HUOM. Listaa haetut liikkuvuudet tarkempien tietojen kuten tutkintotaso,
liikkuvuustyyppi yms. kanssa laadulliseen kysymykseen Relevanssi.

Opettaja- ja henkilökuntavaihdoista kirjattavat tiedot ovat:
▪

Suunta; saapuva tai lähtevä.

▪

Liikkujien kokonaismäärä suuntaan.

▪

Vihreän matkustuksen valinta; valitaan, mikäli hakija arvioi, että liikkujat tulevat
käyttämään ympäristöystävällistä matkustamista. Järjestelmän laskee valinnan
perusteella korkeamman matkatuen.

▪

Välimatka kohteiden välillä; mikäli saman kumppanimaan sisällä vaihtoja on
suunniteltu useamman kumppanikorkeakoulun kanssa, jotka etäisyydeltään
sijaitsevat eri distance band -välimatkaluokituksissa, välimatkaksi kirjataan joko
näiden keskiarvo tai välimatka kumppanimaan pääkaupunkiin.
-

Mikäli kumppanikorkeakoulut eivät ole hakuvaiheessa vielä tiedossa,
kirjataan hakemukseen etäisyys kumppanimaan pääkaupunkiin.

▪

Vaihtojen yhteenlaskettu kesto päivinä.

▪

Matkapäivien määrä.

▪

HUOM. Sisällytä samaan flowhun kaikki liikkuvuudet, joilla on sama suunta ja
sama etäisyysalue (distance band).

▪

HUOM. Listaa haetut liikkuvuudet tarkempien tietojen kuten liikkuvuustyyppi
yms. kanssa laadulliseen kysymykseen Relevanssi.

•

Hakemuslomake laskee automaattisesti budjetin haettuja liikkuvuusjaksoja varten kohdassa
Budget.

•

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.)

Hakemuksen jättäminen
Hakemus jätetään sähköisesti viimeistään 23.2.2022 klo 13:00 Suomen aikaa (klo 12:00 CET).
Myöhästyneitä hakemuksia ei voida hyväksyä. Hakemuksen paperiversiota ei tarvitse toimittaa
Opetushallitukseen.

Kooste kumppanimaista sekä haettavan tuen määristä
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA III)

Western
Balkans (Region
1)

Countries

Budget

Indicative targets

Albania; Bosnia and
Herzegovina; Kosovo;
Montenegro

673 525 €

Emphasis should be
on student mobility.

Neighbourhood, Development and International Cooperation – Global Europe Instrument (NDICIGlobal Europe)
Countries

Neighbourhood
East (Region 2)

SouthMediterranean
countries
(Region 3)

Armenia; Azerbaijan;
Belarus; Georgia; Moldova;
Territory of Ukraine as
recognised by international
law

Budget

Indicative targets

431 475 €

A minimum of 40% of
the budget should be
allocated to students
with fewer
opportunities.
No more than 15% of
the budget should be
spent on mobility with
any country;

Algeria; Egypt; Israel; Jordan;
Lebanon; Libya; Morocco;
Palestine8 ; Syria; Tunisia

599 719 €

A minimum of 65% of
the funds should be
allocated to students,
50% of whom should
be with fewer
opportunities.

Russian
Federation
(Region 4)

Asia (Region 5)

Territory of Russia as
recognised by international
law

Bangladesh, Bhutan,
Cambodia, China, DPR Korea,
India, Indonesia, Laos,
Malaysia, Maldives,
Mongolia, Myanmar, Nepal,
Pakistan, Philippines, Sri
Lanka, Thailand and Vietnam

251 726 €

A minimum of 25% of
the budget should be
spent on mobility with
the least developed
countries (LDCs) of the
region;

338 250 €

High income countries:
Brunei, Hong Kong, Japan,
Korea, Macao, Singapore
and Taiwan

No more than 25% of
the budget should be
spent on mobility with
the High Income
Countries (HICs) of the
region;
No more than 15% of
the budget should be
spent on mobility with
China;
No more than 10% of
the budget should be
spent on mobility with
India.

Central Asia
(Region 6)

Afghanistan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan

89 953 €

Iran, Iraq, Yemen
Middle East
(Region 7)

High income countries:
Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar, Saudi Arabia, United
Arab Emirates

29 557 €

Pacific (Region
8)

Sub-Saharan
Africa (Region
9)

Latin America
(Region 10)

Caribbean
(Region 11)

US and Canada
(Region 12)

Cook Islands, Fiji, Kiribati,
Marshall Islands, Micronesia,
Nauru, Niue, Palau, Papua
New Guinea, Samoa,
Solomon Islands, TimorLeste, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu
High income countries:
Australia, New Zealand
Angola, Benin, Botswana,
Burkina Faso, Burundi,
Cameroon, Cabo Verde,
Central African Republic,
Chad, Comoros, Congo,
Congo - Democratic Republic
of the, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Equatorial Guinea,
Eritrea, Ethiopia, Eswatini,
Gabon, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau,
Kenya, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritania, Mauritius,
Mozambique, Namibia,
Niger, Nigeria, Rwanda, Sao
Tome and Principe, Senegal,
Seychelles, Sierra Leone,
Somalia, South Africa, South
Sudan, Sudan, Tanzania,
Togo, Uganda, Zambia,
Zimbabwe.
Argentina, Bolivia, Brazil,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Mexico, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Uruguay and
Venezuela
Antigua & Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belize,
Cuba, Dominica, Dominican
Republic, Grenada, Guyana,
Haiti, Jamaica, St Kitts and
Nevis, St Lucia, St Vincent &
Grenadines, Suriname and
Trinidad & Tobago
United States of America,
Canada

35 309 €

967 052 €

No more than 86.5 %
of the budget should
be spent on mobility
with Australia and
New Zealand
together.

A minimum of 35% of
the budget should be
spent on mobility with
the least developed
countries (LDCs) of the
region, with a special
emphasis on
migration priority
countries;
No more than 8% of
the budget should be
spent on mobility with
any country.

111 595 €

23 087 €

111 523 €

No more than 30 % of
the budget should be
spent on mobility with
Brazil and Mexico
together.

HUOM. Lyhyen, ensimmäisen ja toisen syklin opiskelijoiden liikkuvuus, joka toteutetaan virallista
kehitysapua (ODA) saavien maiden kanssa alueilla 2–11, rajoittuu vain saapuvaan liikkuvuuteen
(merkitty vihreällä taulukossa). Lähtevä liikkuvuus näille alueille on mahdollista ulkosuhderahoista
rahoitettuna vain tohtoritason opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lähtevään lyhyen, ensimmäisen ja
toisen syklin opiskelijoiden liikkuvuuteen näihin maihin voi käyttää korkeakoulun KA131-budjettia
(maks. 20% myönnetystä tuesta).
Luettelo ODA-maista: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/developmentfinance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf

