
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle 
Kyselytunti KA101 –hankkeille 25.6.2020



Hakukierroksen tuloksia – yleissivistävä koulutus 
Erasmus+ KA101

• Hakemuksia 162 kpl, hyväksyttiin 94 kpl (58 %)

• joista hyväksyttyjä konsortioita on 9 kpl, joissa mukana 72 koulua tai 
päiväkotia

• Haettu tuki yhteensä yli 4,3 milj €, myönnettiin yli. 2,5 milj. €. Tyypillinen
tukisumma 23.000 € ja tukisummat välillä 2.430 € - 245.960 € 

• Tyypillinen liikkuvuusmäärä 13 kpl (1-130 kpl) 
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Hankesopimus elokuussa

Erasmus+ -ohjelma on siirtynyt sähköiseen allekirjoitukseen 

• Ilmoitus päätöksestä kesäkuussa koordinaattorin ja laillisen edustajan 
sähköpostiin. Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

• Hankesopimus elokuussa koordinaattorin sähköpostiin

- Koordinaattori tarkistaa ja lukee sopimuksen ja liitteiden tekstin ja lähettää edelleen 
lailliselle edustajalle allekirjoitettavaksi

- Koordinaattori täydentää pankkitietolomakkeen tiedot  ja lähettää edelleen lailliselle 
edustajalle allekirjoitettavaksi

- Käytössä Visma Sign allekirjoitus, jossa on vahva tunnustautuminen pankkitunnuksilla. 
Järjestelmä on helppokäyttöinen ja se on aika laajasti käytössä, joten se voi olla jo lailliselle 
allekirjoittajalle tuttu alusta. 

30/11/2020 Opetushallitus 4



Pankkitietolomake 
Koordinaattori täydentää pankkitiedot Visma Sign –lomakkeeseen

• Hankenumero

• Maksun saaja (koulu, päiväkoti yms.) 

• Y-tunnus

• IBAN-numero

• Swift-/BIC-koodi

• Tilinhaltija

• Tilinhaltijan osoite

• Tiliotteen viitetieto (max. 30 merkkiä)
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Löydät hankenumeronne 
hankesopimuksesta. Se on numerosarja 
2020-1-FI01-KA101-xxxxxx. Alkuosa on 

siis kaikilla sama mutta viimeiset 6 
numeroa yksilöi hankkeenne. 

Merkitse viite, jonka perusteella 
löydät tuen työnantajasi tililtä. 
Viitetiedon saat kysymällä sitä 

työnantajaltasi.



Pankkitietolomake 
näyttää tältä
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Älä täytä puhelinnumeroa!!



Pankkitietolomakkeen lähetys allekirjoitettaksi
lailliselle edustajalle 

• Koordinaattori lisää ”sähköposti”-kenttään laillisen edustajan/allekirjoittajan 
sähköpostin, ja halutessaan saatetekstin ja painaa ”lähetä allekirjoituskutsut”. 

• Laillinen edustaja saa allekirjoituspyynnön sähköpostiinsa.

• Seuraavalla sivulla näet miltä sähköposti suurin piirtein tulee näyttämään. 
Huomioi sen olevan kuvakaappaus meidän omasta testauksesta, joten osin 
omassa sähköpostissanne tulevaisuudessa olevat tiedot hieman poikkeavat. 
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Sähköisen hankesopimuksen edut

• Allekirjoitus ei vaadi fyysistä läsnäoloa

• Skannausta ei enää tarvitse tehdä

• Voit helposti lähettää edelleen hankesopimustanne eri tahoille esim. kuntaan

• Voit tallentaa virallisen hankesopimuksen sähköiseen järjestelmäänne

• Paperikopiota ei enää tarvita

• Löydät elokuussa sähköisen allekirjoituksen ohjeet verkkosivultamme 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle-ka101

30/11/2020 Opetushallitus 9

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle-ka101


Hankesopimus – mitä sopimuspakettiin kuuluu?
• Liite I: Yleiset ehdot 

• Liite II: Hankkeen kuvaus; alustava budjetti

• Liite III: Rahoitus- ja sopimussäännöt, tarkennettua tietoa mm. yksikkökustannuksista ja loppuraportista. 

• Liite IV: Sovellettavat korvausmäärät

• Liite V: Edunsaajan ja osallistujien väliset sopimusmallit

• Dokumentteja, joiden toisen kappaleen säilytätte esim. hankemapissanne ja toisen kappaleen saa liikkuvuuteen osallistuva. 

• a) edunsaajan ja liikkuvuuteen osallistuva tekevät tarvittaessa sopimuksen. Sopimuksen tarpeellisuuden päättää edunsaaja. 

• edunsaajan ja hankeosallistujan välinen sopimus.doc 

• b) jos liikkuvuus on job shadowing/opetusjakso, on erittäin suositeltavaa, että liikkuvuuteen osallistuva ja kohdekoulut sopivat 
toiminnastaan etukäteen kirjallisesti. 

• Staff Mobility Agreement.doc

• Liite VI: Pankkitietolomake, jolla ilmoitatte edunsaajan tilitiedot.  

• Liitteet I, III, IV, V julkaistaan osoitteessa https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle
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Saat tiedon kun molemmat 
osapuolet ovat allekirjoittaneet 
hankesopimuksen 

Sen jälkeen näet hankkeenne 
Mobility Tool+ -
raportointialustalla



Mikä Mobility Tool+?

• Mobility Tool+ on Erasmus+ -hankkeiden sähköinen hallinnointi- ja raportointialusta

• Kaikki liikkuvuusjaksot viedään MT+:aan

• Liikkuvuushankkeen loppuraportointi tehdään MT+:ssä



Mitä MT+:ssa tehdään?

Hankkeen yhteyshenkilöllä on pääsy hankkeen tietoihin ja 
hän voi

• katsella ja muokata hankkeen tietoja

• hallinnoida ja lisätä muita käyttäjiä

• hallinnoida ja lisätä organisaatiota

• luoda ja hallinnoida liikkuvuuksia

• hallinnoida ja seurata osallistujaraportteja

• tehdä loppuraportin

KT on siirtänyt hankkeiden tiedot MT+ -alustalle

• hankkeen perustiedot

• hakemuksessa mukana olevat organisaatiot

• yhteyshenkilöt

• hyväksytty budjetti



Kirjautuminen
• Kirjautuminen MT+ osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

• Kirjautumiseen käytetään hankkeen yhteyshenkilön EU Login -tunnuksia 

• Sähköpostiosoitteen oltava sama kuin hakemuksessa annettu sähköpostiosoite

• Kun olet kirjautunut niin klikkaa hankenumeroa 

• Ohje koordinaattorille https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mtohje11032020.pdf

Täydennyskoulutushankkeen
osallistujalle (KA101:  
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/t
aydennyskoulutushankkeen-
osallistujalle-ka101

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mtohje11032020.pdf
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle-ka101
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle-ka101


pp

Käytä hakemukseenne 
merkittyä  
sähköpostiosoitettasi 

Tee tili hakemuksessa 
olleella 
sähköpostiosoitteella



Ideoita hanketyötoimintaan
- asioita, joita teet jo ennen liikkuvuuksien 
alkamista 



Esimerkki erään hankkeen visuaalisesta ohjeesta

Esim. koulusi/päiväkotisi matkustussäännöt
• Byrokratiaohjeistus liikkuville  

henkilöille, varsinkin jos mukana on 
vähän matkustaneita 

• Visuaalinen ohjaus on tehokasta, 
koska pieneen tilaan mahtuu paljon 
asioita ja lukija näkee kaikki vaiheet 
kerralla

Tee ohjeita pienin askelin ja ole valmis
muokkamaan niitä

Ota selvää, suunnittele ja ohjeista



Opetushallitus



Tempaise ihmiset mukaan – porukalla paremmin 

• Esimerkillä johtaminen ja aito kiinnostus

• Maalaisjärjen käyttö kunniaan jopa strategiassa

• Toisiaan kunnioittava työyhteisö (suuret korvat ja silmät, pieni suu)

• Tukeminen päivittäiseen ongelmanratkaisukulttuuriin (koko porukka mukaan 
alusta asti) ja avoimuus oppimiselle

• Tavoitteiden ja vastuiden selventäminen visuaalisen johtamisen avulla

• Luo konkreettinen ja visuaalinen suunnitelma eurooppalaisen 
kehittämissuunitelmanne tavoitteiden saavuttamiseksi 

• Suunnan osoittaminen luo yhteisen tien
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Eurooppalainen kehittämissuunnitelma

koostuu neljästä hakulomakkeen kysymyksestä ja hakemuksenne vastauksista

1) koulun kehittämistarpeet ja kansainvälistyminen

2) liikkuvuuden vaikutukset oppilaisiin, kollegoihin ja koko kouluun

3) uusien tietojen ja taitojen integrointi OPSiin ja koko koulun toimintaan 

4) mahdollinen eTwinning -käyttö

https://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm


School Education Gateway -portaalista voit 
• löytää täydennyskoulutuskurssin (KA1) www.schooleducationgateway.eu

• Sopivan ulkomaisen kurssin valitseminen opettajalle -opas 

• etsiä job shadowing -kohdekoulun (KA1) 

• etsiä tai ilmoittaa partnerihaun KA2 -kumppanuushankkeeseen 

• ilmoittaa koulusi job shadowing -opettajan vastaanottolistalle 

• ilmoittaa koulusi opettajaksi opiskelevan Erasmus+ -harjoittelijan vastaanottolistalle

• mainostaa järjestämääsi kurssia 

• löydät käyttökelpoisia materiaaleja, joita on laadittu EU:n toimielimissä ja EU:n rahoittamissa 
hankkeissa esim. Kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen osana koulujen vaihtovierailuja 

• ilmaiset verkkokurssit! 

Huom! Portaali toimii kirjautumattakin mutta kirjautumalla saat kaikki toiminnallisuudet käyttöösi
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http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/resources/tutorials/how_to_select_a_teacher_traini.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/resources/tutorials/developing-intercultural-skill.htm


Valmistautuminen– turvallisuus 
❑ Ulkoministeriön matkustustiedote: http://bit.ly/2cEu8iX

• Muista myös passin voimassaolo määräykset (voi olla jopa 6 kk)

❑ THL:  https://bit.ly/2NrG9co

❑ Re-Open EU, interaktiivisesta välineestä saat tietoa, jonka avulla voit varmalta pohjalta suunnitella 
turvallista ja turvattua matkustamista Euroopassa: https://reopen.europa.eu/fi

❑ Eurooppalainen sairaanhoitokortti: http://bit.ly/2cEvutL

❑ Koronaviruksen vaikutukset Erasmus+ -ohjelmaan https://bit.ly/3dt2kcz

• Vakuuttaminen 

• ks. hankesopimus artikla 1.7. ”The beneficiary must ensure that insurance coverage is provided 
to participants involved in mobility activities abroad.” 

• Muista myös Eviran ohjeet: https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/matkailijalle/elintarvikkeet

• Koulun tuki liikkujalle koulutuksen aikana 

• mentorointi tuki koulutuksen aikana esim. whatsapp –ryhmä 

• mihin voi hätätapauksessa ottaa yhteyttä

http://bit.ly/2cEu8iX
https://bit.ly/2NrG9co
https://reopen.europa.eu/fi
http://bit.ly/2cEvutL
https://bit.ly/3dt2kcz
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/matkailijalle/elintarvikkeet


Osallistujien valinta

• Jos valintaa ei ole tehty jo hakuvaiheessa tai osallistujat vaihtuvat niin muista, 
että valita tehdään 

• Reilusti, läpinäkyvästi ja dokumentoidusti

• Tieto hakemisesta kaikille, selkeä hakutapa, valintakriteerit, perustelut 
valinnalle 

• Koulu määrittelee omat valintakriteerinsä. Valintakriteerinä voi olla motivaatio, 
selvät liikkuvuuden tavoitteet, suostumus kokemuksen jakamisen ja erityisesti 
vastaavuus koulun tukihakemuksessa ilmoitettuihin tarpeisiin. 
Valintatoimikunnan käyttöä suositellaan ja valinnasta tehdään muistio.



MUUTA MIELENKIINTOISTA



Erasmus+ Project Results Platform
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Eurydice kerää tietoa eurooppalaisesta 
koulutuksesta
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
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http://bit.ly/2kXAkDY

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
http://bit.ly/2kXAkDY


Uusi ohjelmakausi alkaa akkreditointihaulla, 
joka päättyy 29.10.2020 klo 13

Miksi hakea? 

• Saat "Erasmus+ -jäsenyyden“

• Vakaan rahoituksen saatavuuden ansiosta voit 
keskittyä pitkäaikaisiin tavoitteisiin

• Konsortiohakijan eli konsortiokoordinaattorin 
pitää omata Erasmus+ akkreditointi

• Liikkuvuus sisältää nyt sekä opettaja- että 
oppilasliikkuvuuden 

• Lisätietoa: https://bit.ly/31iy4yR
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https://bit.ly/31iy4yR


Kiitos! 
Erasmus+ yleissivistävä koulutus 
comenius@oph.fi
Sirkka Säikkälä, sirkka.saikkala@oph.fi, 0295 338 583

Liity Comenius -sähköpostilistalle:
https://lista.edu.fi/sympa/info/comenius

Tilaa varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen uutiskirje 
https://uutiskirje.oph.fi/

Tykkää meistä Facebookissa:
@kansainvalisyyttakouluille

Olemme Twitterissä 
@EDUFI_GeneralEd

Tutustu verkkosivumme

http://oph.fi/erasmusyleissivistavalle

http://oph.fi/sv/erasmusallmanbildande

mailto:comenius@oph.fi
https://lista.edu.fi/sympa/info/comenius
https://uutiskirje.oph.fi/
http://oph.fi/erasmusyleissivistavalle
http://oph.fi/sv/erasmusallmanbildande

