
Erasmus+ viimeisen vuoden 
muistio
KA229 -hankkeet



Mitä kuuluu? Mitkä tunnelmat?

• Miltä tilanne näyttää teidän koulussa ja kunnassa hankkeen 
toteuttamisen suhteen?
• Opettajat / oppilaat/opiskelijat ja nuorten perheet/huoltajat?

• Mitä kuuluu partnereille?

• Virtuaalinen yhteistyö ja virtuaaliset liikkuvuudet?

• Liikkuvuuksien tilanne?

• …?



Ajankohtaista syksyllä 2022 / 
OPH kansainvälisyyspalvelut

http://oph.fi/kvpalvelutkouluille

Kansainvälisyyspäivät, Joensuu 10.-11.11.

https://www.oph.fi/kansainvalisyyspaivat2022

Erasmus Days 13.-15.10. 

Https://www.oph.fi/erasmusdays

http://oph.fi/kvpalvelutkouluille
https://www.oph.fi/kansainvalisyyspaivat2022
https://www.oph.fi/erasmusdays


Ajankohtaista syksyllä 2022 / 
OPH kansainvälisyyspalvelut
22.9. klo 12.30-15.30 

Hyvän ja vaikuttavan hankkeen kansainvälisen hankkeen suunnittelu

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/hyvan-ja-vaikuttavan-kansainvalisen-hankkeen-suunnittelu

11.10. klo 10-15 (lounastauko 12-13) 

Kohti vihreää siirtymää – Erasmus+ -hankkeen mahdollisuudet ympäristövastuullisuuden edistämisessä 11.10. 

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/kohti-vihreaa-siirtymaa-erasmus-ohjelman-mahdollisuudet-
ymparistovastuullisuuden

4.11. Messukeskus, koko päivä 

Erasmus+ 35vuotta, Euroopan solidaarisuusjoukot 5 vuotta - juhla

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/hyvan-ja-vaikuttavan-kansainvalisen-hankkeen-suunnittelu
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/kohti-vihreaa-siirtymaa-erasmus-ohjelman-mahdollisuudet-ymparistovastuullisuuden


Ajankohtaisia rahoitushakuja / syksy 2022

3.10. Nordplus valmistelevat vierailut

4.10. klo 13 Suomen aikaa

KA210 – pienimuotoinen kumppanuushanke

15.10. Valmistelevat vierailut

19.10. klo 13 

Erasmus+ akkreditointi



Infoa kansainvälisyydestä
Erasmus+ asiakaskirje

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-asiakaskirje

Uutiskirjeet:

https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/uutiskirjeet

Varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus

eTwinning

Sähköpostilista: Ajankohtaista tietoa yleissivistävän koulutuksen 
kansainvälistymisestä:

https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-asiakaskirje
https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/uutiskirjeet
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava


Hankkeen viestintä
Jaamme mielellämme sosiaalisessa mediassa hankkeidenne sisältöjä! Käytä 
aihetunnistetta #ErasmusPlus ja tägää meidät: 

• Twitter: EDUFI_GeneralEd

• Instagram: kansainvalisyyttakouluille

• Facebook: Kansainvälisyyttä kouluille

Viestintä- ja vaikuttavuusinfo aikuiskoulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen 
Erasmus+ -hankkeille 9.9.2022 klo 10-11.30: Lisätietoa täältä

https://twitter.com/EDUFI_GeneralEd
https://www.instagram.com/kansainvalisyyttakouluille/
https://www.facebook.com/kansainvalisyyttakouluille
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/viestinta-ja-vaikuttavuusinfo-aikuiskoulutuksen-ja-yleissivistavan-koulutuksen


Liikkuvuudet: LTT 
(Learning, Teaching and Training activities)

• Voi toteuttaa joustavasti:
• Ottaa suunniteltua enemmän liikkujia mukaan (nuoria ja/tai opettajia)

• Toteuttaa eri paikassa kuin suunniteltu ja eri kokoonpanossa

• Edelleen mahdollista ns. hybridi: osa lähikokouksessa, osa etänä

• Koko tukea / kaikkia liikkuvuuksia ei tarvitse käyttää

• Hakemuksen alkuperäistä työsuunnitelmaa ei tarvitse 
noudattaa liikkuvuuksien osalta



Muutokset

• Muistakaa ilmoittaa mahdollisista yhteyshenkilön ja laillisen edustajan muutoksista

• Force Majeure

Muutoksista ilmoittaminen: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-osallistujalle-ka229



Loppuraportti (½)

• Jos hankekautta on pidennetty: Loppuraportin voi jättää kun 
viimeinen liikkuvuus tehty, ei tarvitse odottaa 31.8.2023 (saa myös  
odottaa).

• Koordinaattori vastaa loppuraportin sisällöstä (koordinaattorin 
loppuraportin alla on sisältökysymykset) 

• Partnerit tekevät oman raportin: raportoivat omat liikkuvuudet ja 
hallintotuen ja hyväksyvät koordinaattorin raportin

Ohjeet:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-
osallistujalle-ka229



Loppuraportti (2/2) Talous
• OPH maksaa Mobility Tooliin raportoidun ja hyväksytyn tukisumman 

mukaisesti. 

• Pyydä kunnasta / yksityiskoulun taloushallinnosta yhteenveto hankkeelle 
kirjatuista kuluista

• Mobility Tooliin raportoidaan yksikkökustannuksia, taloushallinnon 
raportissa näkee toteutuneet kustannukset - summat eivät täsmää
• Jos Mobility Tooliin raportoidut yksikkökustannukset ovat enemmän kuin teillä on 

oikeasti toteutuneita kuluja niin huolehtikaa, että käytätte erotuksen koulun hyväksi

• Teille on maksettu 80% hanketuesta ennakkomaksuna – loppuraportin 
palautuksen jälkeen teille maksetaan loppumaksu
• Jos käytetty tuki jää alle 80% niin laskutamme teiltä erotuksen loppuraportin 

hyväksymisen jälkeen 

• Loppuraporttiin ei tarvitse liittää osallistumistodistuksia/matkalippuja yms. 
• Osa hankkeista valitaan satunnaisotannalla tarkastukseen jolloin pyydämme lisätietoa 

hankkeen taloudesta erikseen



Loppuraportin yhteydessä: 
Hanketietokanta koordinaattoreille

• Koordinaattori täyttää Erasmus+ -hanketietokanta (Erasmus+ 
Project Results Platfrom). 

• Käyttöliittymä on yksinkertainen ja helppo. Tietokantaan 
kirjaudutaan samoilla EU-login -tunnuksilla kuin Mobility
Tooliin. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Ohjeita löytyy verkkosivuilta

• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-
osallistujalle-ka229



Toiveita, tarpeita, ideoita?



Ihanaa syksyä ja viimeistä hankevuotta!

Ollaan yhteyksissä.


