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Erasmus+ learning agreement

Defines the conditions and expected outcomes of a learning 
mobility organised within the framework of the Erasmus+ 
programme. 
• Learning programme and tasks
• Monitoring, mentoring and support during the activity
• Recognition of learning outcomes



Apurahasopimus
• Grant agreement model for Erasmus+ mobility of individuals

• ARTICLE 1 – SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 
• ARTICLE 2 – ENTRY INTO FORCE AND DURATION OF MOBILITY
• ARTICLE 3 – FINANCIAL SUPPORT 
• ARTICLE 4 – PAYMENT ARRANGEMENTS 
• ARTICLE 5 – INSURANCE
• ARTICLE 6 – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) 
• ARTICLE 7 – FINAL PARTICIPANT REPORT (EU SURVEY)
• ARTICLE 8 – DATA PROTECTION
• ARTICLE 9 – LAW APPLICABLE AND COMPETENT COURT
• SIGNATURES



Osallistumistodistus 

Tai 
muu 
pohja

Tai

https://bit.ly/320UaIU

http://bit.ly/3w7ZqWj

https://bit.ly/320UaIU
http://bit.ly/3w7ZqWj


Osallistujaraportti/EU SURVEY 
http://bit.ly/3wezNTK

http://bit.ly/3wezNTK


Muita lomakkeita
• Koulun/lukion omat lomakkeet

• ”Liikkuvuussäännöt oppilaille”

• Huoltajien allekirjoittamat luvat matkustamiseen
• consent letter esim. http://bit.ly/3GMTKWS
• Rajavartiolaitos https://raja.fi/alaikaisen-matkustamiseen-vaadittava-

asiakirja

• Eri maissa on erilaisia käytäntöjä ja vaatimuksia 
• Esim. Health form

• Matkustaminen EU:ssa
• https://european-union.europa.eu/live-work-study/travelling-eu_fi

http://bit.ly/3GMTKWS
https://raja.fi/alaikaisen-matkustamiseen-vaadittava-asiakirja
https://european-union.europa.eu/live-work-study/travelling-eu_fi


Vakuutukset ja matkajärjestelyt 
• Tarkista koulultasi tai lukioltasi vakuutuksesi, matka ja majoitus –järjestelyt

• Tarvitset ainakin seuraavat vakuutukset ja niihin liittyvät tiedot ja 
matkavakuutuskortin yms.
• matkavakuutus (+matkatavaroiden vahingoittuminen tai katoaminen)
• vastuuvakuutus 
• sairausvakuutus
• tapaturmat, vakava sairaus ja henkivakuutus (+pysyvä tai tilapäinen työkyvyttömyys, 

kotiuttaminen)

Jotkut näistä vakuutuksista voivat jo olla katettu lähettävän koulun tai lukion 
olemassa olevalla vakuutuksella, tai oppilaan/opiskelijan omassa 
henkilökohtaisessa vakuutuksessa. Olemassa olevat vakuutukset ja niiden 
kattavuus on siis tarkistettava. Lisäksi on huomioitava vakuutusten 
soveltamisehdot vastaanottavassa maassa. 



Valmistautuminen– turvallisuus 
• Ulkoministeriön

• matkustustiedote: 
http://bit.ly/2cEu8iX

• Matkustusilmoitus 
http://bit.ly/3WjqlJE

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

http://bit.ly/2cEu8iX
http://bit.ly/3WjqlJE


Eurooppalainen sairaanhoitokortti

https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti


Tarkista matkakohteesi rokotesuositukset

https://www.rokote.fi/matkailijat/

https://www.rokote.fi/matkailijat/


Ruokavirasto 

• Elintarvikkeiden 
tuliaistuonti 
https://www.ruokavirasto.
fi/elintarvikkeet/ohjeita-
kuluttajille/elintarvikkeide
n-tuliaistuonti/

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/ohjeita-kuluttajille/elintarvikkeiden-tuliaistuonti/


The organisation of school time in Europe. 
Primary and general secondary education 
2022/2023

• https://eurydice.eacea.ec.europ
a.eu/media/2890/download

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/media/2890/download


Kirjoita muistiin myös papereille 
• Puhelinnumerot, sähköpostit yms.

• oma perhe
• opettaja Suomessa 
• opettaja kohdemaassa
• perhe kohdemaassa

• Tuki vaihdon aikana esim. whatsapp –ryhmät 

• Ota selvää, kuinka toimit mahdollisessa kriisitilanteessa
• keneen otat yhteyden ensisijaisesti 



Muutamia hyödyllisiä linkkejä
• Finnish education in a nutshell

• https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/finnish-
education-nutshell

• Facts and figures on general upper secondary education in Finland 
• https://www.oph.fi/fi/node/1070

• Finnish teachers and principals in figures
• https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/finnish-

teachers-and-principals-figures

• Pisa-tutkimus ja Suomi
• https://okm.fi/pisa

https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/finnish-education-nutshell
https://www.oph.fi/fi/node/1070
https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/finnish-teachers-and-principals-figures
https://okm.fi/pisa


Muutamia hyödyllisiä linkkejä

• Learning Corner PLAY - TEACH - DISCOVER THE EUROPEAN UNION
• https://learning-corner.learning.europa.eu/index_en

• Tilaa kirjallisuutta EU Bookshopista
• https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications

• Finland in Figures
• https://www.stat.fi/tup/suoluk/index_en.html

https://learning-corner.learning.europa.eu/index_en
https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications
https://www.stat.fi/tup/suoluk/index_en.html


Kiitos ajastasi! 


