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Terveisiä aamun valmennuksesta

• Käsiteltiin näitä teemoja:
• Millaisista osista onnistunut vaihto koostuu 

• Mihin on hyvä varautua; tavallisimmat haasteet 

• Ketä edustan ulkomailla? 

• Nostoja nuorten keskusteluista

Tämän päivän valmennus on 
ollut yksi osa nuorten 
valmistelua, eikä se korvaa 
oppilaitoksessa tapahtuvaa 
omaa lähtövalmennusta, vaan 
sen avulla annetaan 
osallistuville lisätukea ja 
tarjotaan viiteryhmä muista 
osallistujista.



Erasmus+ -ohjelman edellyttämät dokumentit

• Learning agreement*
➢ ulkomaanjakson oppimistavoitteita ja toteutusta koskeva sopimus
➢ Lähettävän oppilaitoksen, vastaanottavan oppilaitoksen, sekä opiskelijan (alaikäisten osalta ja/tai 

huoltajan ) allekirjoittama

• Apurahasopimus (ei koske KA229-hankkeita E+ 2014-2020)*
➢ osallistujan ja lähettävän organisaation kanssa tehtävä apurahaa koskeva sopimus 

• Osallistumistodistus jakson todentamista varten
➢ Esimerkiksi Europassi, tai Learning agreement complement*
➢ Voi sisältää kuvauksen sisällöistä mitä jakson aikana on opittu/mihin osallistuttu -> auttaa jakson 

tunnustamisessa.

(* mallipohjat KA1-hankkeille löytyvät verkkosivuiltamme: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-
osallistujalle-ka121-sch#anchor-hankesopimus-ja-sen-liitteet

KA229-hankkeiden osalta voitte käyttää vanhoja pohjia: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-osallistujalle-
ka229

Linkki ladattavaan Europassi-pohjaan: https://europa.eu/europass/en/europass-mobility-examples
Lisätietoja Europassista ja sen käytöstä: https://www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-myontaminen

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch#anchor-hankesopimus-ja-sen-liitteet
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-osallistujalle-ka229
https://europa.eu/europass/en/europass-mobility-examples
https://www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-myontaminen


Komission opas pitkäkestoisten 
oppilas/opiskelijaliikkuvuuksien toteuttamiseen

• Uusi opas julkaistaan luultavasti lähikuukausina
• Ei sisällä sääntöjä, vaan lähinnä vinkkejä käytännön toteutukseen ja pohdittavaksi 

• Vuonna 2014, ilmestynyt opas Guide Longterm Study Mobility of Pupils: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-osallistujalle-ka229#anchor-_-pitkaaikainen-
oppilasliikkuvuus-2-12kk

• Opas ei velvoita toimimaan tietyllä tavalla, mutta auttaa ehkä sinua 
liikkuvuusjaksojen valmistelussa -> hyödynnä siltä osin kuin tarve

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-osallistujalle-ka229#anchor-_-pitkaaikainen-oppilasliikkuvuus-2-12kk


Opas voi auttaa hahmottamaan prosessia sen osalta mitä on 
hyvä ottaa huomioon..

• Guide Longterm Study Mobility of 

Pupils:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kouluje
n-yhteistyohankkeen-osallistujalle-
ka229#anchor-_-pitkaaikainen-
oppilasliikkuvuus-2-12kk

• Oppaan sivuilla 7, sekä 13-19 löytyy 
listoja erilaisista huomioitavista 
asioista.

• Hyödynnä soveltuvin osin

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koulujen-yhteistyohankkeen-osallistujalle-ka229#anchor-_-pitkaaikainen-oppilasliikkuvuus-2-12kk


Käytännön asioita yhteiseen keskusteluun –
Mistä olisi tärkeä keskustella?
• Oppilaiden/opiskelijoiden valmistautuminen ja sitouttaminen; käytäntöjä?
• Sopimuksiin ja dokumentteihin liittyvät käytännöt
• Opintojen järjestely lähettävän koulun ja kohdekoulun kesken. Tehdäänkö koulua molempiin 

paikkoihin vai keskittyykö opiskelija  vaihtoon? 
• Opintojen tunnustaminen: saako opintopisteitä? Mistä?
• Kriisivalmistautuminen; miten yllättäviin tilanteisiin valmistaudutaan ennakkoon?
• Vakuutukset; ”Vakuutusturvan on katettava vähintään sairausvakuutusturva, vastuuvakuutus ja 

tapaturmavakuutus” (ote KA1-apurahasopimuksesta) Sairausvakuutusturvan minimivaatimuksena 
on eurooppalainen sairausvakuutuskortti.
➢ osan apurahasta voi käyttää lisävakuutuksiin

• Apurahan jako; millainen osa apurahasta maksetaan opiskelijalle käyttörahaksi?
• Oppilaan/opiskelijan tuki ja mentorointi jakson aikana; paikan päällä ja kotikoulusta
• Vastaanotettavat opiskelijat; mitä pitää ottaa huomioon
• Korona: osallistujien turvallisuus, vaikutukset matkustusjärjestelyihin, jne.

➢ koronaohjeet- sivu: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koronaohjeet-erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-
ohjelmien-kaynnissa-oleville

• Pitkäaikainen yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa; oletteko tehneet yhteistyösopimuksia
tai koetteko tarpeelliseksi sopia jotain kirjallisesti?

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/koronaohjeet-erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmien-kaynnissa-oleville


Muuta materiaalia

• Webinaaritallenne (2.12.2021) matkustusturvallisuudesta ja 
vakuutusasioista: 
https://www.youtube.com/watch?v=28qM1_U9Adw&t=83s

• Sivu School Education Gatewayssa: Recognition of learning 
periods abroad in general secondary education: 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunitie
s/recognitionlearningabroad.htm

https://www.youtube.com/watch?v=28qM1_U9Adw&t=83s
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities/recognitionlearningabroad.htm


Kokemuksia jakoon somessa

• Meidän some-tilejä saa mielellään tägätä teidän postauksiin
❖Kokemuksia, kuvia, tunnelmia hanketyöstä ja vierailuista

❖Oppilaiden/opiskelijoiden kokemuksia ja fiiliksiä vaihtojaksoilta

❖Henkilöstön kursseilta/job shadowing –jaksoilta

• Seuraa ja tägää:
• Instagramissa: @kansainvalisyyttakouluille sekä @erasmusplusfinland

• Twitterissä: EDUFI_GeneralEd

• Hashtageja: #ErasmusPlus, #ErasmusPlusFI


