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Osallistumisohjeita
• Sulje mikrofoni

• Webinaari tallennetaan ja se 
on katsottavissa 2 viikkoa  

• Kysy pääsääntöisesti chatissä 
• vastaamme chatissa ja välillä 

suullisesti



Tilaisuuden sisältö
• Avustussopimus
• Memorandum of understanding
• Asiakirjapaketti 

• Apurahasopimus
• Learning agreement
• Learning agreement complement
• Participant report
• Learning programme for group activities
• Osallistujalista

• Muutama hallintoasia
• Ryhmäliikkuvuus
• Oppilasvaihdon vaiheet
• Lähettävän ja vastaanottavan koulun tehtävät
• BM -demo 



Liikkuvuusmäärät 2021-2022
Submitted Forecasted participants

LM-GRP-PUPIL - Group mobility of school pupils SM-COUR-TRAIN - Courses and training

SM-JOB-SHDW - Job-shadowing LM-SHORT-PUPIL - Short-term learning mobility of pupils

LM-LONG-PUPILS - Long-term learning mobility of pupils OA-HOS-TTT - Hosting teachers and educators in training

SM-TTA - Teaching or training assignments OA-INV-EXP - Invited experts

638

576

129 / 29

37 / 1 20 / 4

58 / 1

155 / 34

4434 / 480

576 / 180

638 / 288

4434

Budjetti 2021 
- noin 4,7 milj. 
Budjetti 2022 
- noin 6,6 milj.



KA122-SCH voi olla esimerkiksi

Oppilaiden 
ryhmä

Pitkäkestoinen 
liikkuvuus

Minun job
shadowing

Lyhytkestoinen 
liikkuvuus

Opettaja-
harjoittelija 

Fys. open 
kurssi

Mat. open job
shadowing

Ranskan 
open kurssi

Pitkäkestoinen 
liikkuvuus

Kuraattorin 
job

shadowing

Rehtorin job
shadowing

Kotitalous-
open job

shadowing

Kuvisopen
kurssi

Kutsuttu 
asiantuntija

Koulusihteerin 
eng. kurssi



Avustussopimuksenne pääkohdat 
• Hankkeen toimintakausi
• Tuen enimmäismäärä
• Raportointi ja maksujärjestelyt 
• Yhteystiedot
• Tietosuojavelvoitteet ja

henkilötietojen käsittely
• Osallistujien suojelu ja turvallisuus

• mm. vanhempien tai huoltajan 
suostumus, vakuutusjärjestelyt, 
ikärajat

• Raportointi- ja hallinnointityökalu 
sekä Erasmus+ -hanketietokanta

• Ohjelman näkyvyys viestinnässä

• Tuki osallistujille



Memorandum of understanding
• Yhteistyösopimus on suositeltava tehdä, 
ei siis pakollinen

• Kahden organisaation välinen sopimus
• Kirjallisesti yhteistyöaikeet 
• Molempien osapuolten oikeudet ja vastuut

• Virallistaa kumppanuuden 
• Luottamus, ennakoitavuus ja jatkuvuus 

• Henkilövaihdoksia tapahtuu aina
• varmistaa toiminnan jatkuvuuden organisaatioiden välillä 

Laatuvaatimukset

Talousasiat

Pedagogiset 
asiat

Hallintoasiat

Tunnustaminen

Poikkeukselliset 
tilanteet

Logistiikka-
asiat

Arviointi



Memorandum of understanding

• Erasmus+ -ohjelmaopas
• organisaatiotuki on käytettävä sekä lähettävän että vastaanottavan 

koulun/tahon organisointikulujen kattamiseen

• Sovitaan läpinäkyvästi kulujen hoitaminen
• Kuinka majoituskustannukset ja muut päivittäiset kulut, kuten 

ruoka, katetaan? Erilaisia toimintatapoja: 
• Osan organisaatiotuesta voi siirtää vastaanottavalle taholle
• Lähettävä taho voi maksaa suoraan osan vastaanottavan tahon kuluista
• Voidaan esim. maksaa isännöinnistä tulevat kulut omasta avustuksesta, ja 

vastavuoroisesti vastaanottava taho huolehtii kuluista isännöintinsä aikana 
kuluista omasta avustuksestaan



Asiakirjapaketit yksilölle ja ryhmälle
• Komissio on tehnyt asiakirjapohjia erilaisiin liikkuvuuksiin 

• minimitiedot ovat samanlaiset eri maissa 
• asiakirjat ovat pakollisia 
• osa on suomennettu/ruotsinnettu 

• asiakirjat, jotka täydennetään vastaanottavan tahon kanssa ovat englanniksi 
• osallistujaraportit ovat vain englanniksi, mutta käännetään jos todetaan tarve

• esim. oppilaan lyhytkestoinen vaihto

• Asiakirjat pohjautuvat Erasmus+ laatuoppaaseen
• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-

standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en



1. Asiakirjapaketti yksilölle
• Yksilön asiakirjapaketti sisältää tyypillisesti 

• Grant agreement = Edunsaajan ja osallistujien sopimusmallit erilaisiin 
liikkuvuuksiin

• Learning agreement
• Osallistumistodistus (esim. Learning agreement complement tai Europass

Mobility)
• Participant report = Osallistujaraportti 

• Lisäksi organisaationne omat asiakirjat 

Erasmus+ asiakirjapohjat löytyvät sivulta 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-
osallistujalle-ka122-sch



2. Asiakirjapaketti ryhmälle
• Ryhmän asiakirjapakettiin kuuluu 

• Learning programme for group activities
• Osallistujalista
• Participant report (tukihenkilö täydentää ryhmän puolesta) 

• Lisäksi organisaationne omat asiakirjat 



Asiakirjapaketti 
yksilölle



Grant agreement / apurahasopimus
• Edunsaajan ja osallistujien kesken 

käytettävät sopimusmallit erilaisiin 
liikkuvuuksiin

• Oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön 
yksilöliikkuvuuteen 

• Sopimusmallissa on 
vähimmäisvaatimukset 

• Mallipohja löytyy  
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkest
oisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-
ka122-sch



Erasmus+ learning agreement
• Määrittelee yksilön 

oppimisliikkuvuuden 
• Huomioiden odotetut tulokset ja 

niiden saavuttamiskeinot 
• Sekä osallistujan, lähettävän 

organisaation ja vastaanottavan 
organisaation tehtävät ja vastuut. 

• Varmistaa laadun, avoimuuden ja 
luottamuksen kolmen osapuolen 
välillä 



Erasmus+ learning agreement
• Pakollinen asiakirja 

• Erasmus-laatustandardeissa määritelty velvollisuus
• Komission mallipohjan käyttäminen ei kuitenkaan ole 

pakollista
• Käyttöä suositellaan, koska se sisältää 

vähimmäiselementit, jotka vaaditaan laadukkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

• Voit kuitenkin muokata mallia tai käyttää toista mallia, jos 
uskot sen parantavan toimintojesi laatua. 

• Mallipohja löytyy https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/AE-SE-
VET%20-%20Template%201%20-%20Learning%20agreement_2.docx



Osallistumistodistus
• Learning agreement complement
• Todistus osallistumisesta 

• Learning agreement complement –dokumentti kertoo 
minimivaatimukset todistuksen sisällölle 

• Voi olla yksi tai usea asiakirja, joista käy ilmi osallistujan nimi,  
oppimistulokset ja alkamis- ja päättymispäivä. Mahdolliset 
tukihenkilöt on mainittava: nimi, oleskelun kesto. Vastaanottavan 
organisaation ja osallistujan on allekirjoitettava tositteet 

• Todistus voi olla myös muuta muotoa esim. Europassi 
https://www.oph.fi/fi/europassi-liikkuvuustodistuksen-myontaminen



Osallistumistodistus
• Oppilaiden, opiskelijoiden ja 

henkilöstön yksilöliikkuvuuteen 
• Mallipohja löytyy 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/A
E-SE-VET%20-%20Template%201a%20-
%20Learning%20agreement%20complement_1.docx



Participant report
• Merkitse liikkuvuus uuteen raportointi ja 

hallinnointivälineeseen, kun se on 
tiedossa

• Väline lähettää sähköpostin osallistujalle 
heti liikkuvuusjakson jälkeen

• Participant report/EU Survey –kysely 
(eng.)

• Mallipohjat lisätään verkkoon: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-
liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch



Asiakirjapaketti 
ryhmälle



Learning programme for group activities
• Pakollinen asiakirja 

• Erasmus-laatustandardeissa määritelty velvollisuus
• Komission mallipohjan käyttäminen ei kuitenkaan ole 

pakollista
• Käyttöä suositellaan, koska se sisältää 

vähimmäiselementit, jotka vaaditaan laadukkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

• Voit kuitenkin muokata mallia tai käyttää toista mallia, jos uskot 
sen parantavan toimintojesi laatua. 

• Mallipohja löytyy 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/AE-SE-
VET%20-%20Template%202%20-
%20Learning%20programme%20for%20group%20activitie
s_1.docx



Osallistujalista
• Sisältää kaikki osallistujat ja tukihenkilöt

• Sekä vieraat että isännät 

• Yksinkertainen malli ohessa
• Organisaatiot itse määrittelevät 

allekirjoitusoikeuden 



Participant report

• Tukihenkilö täydentää ryhmän puolesta
• Merkitse liikkuvuus uuteen raportointi ja 

hallinnointivälineeseen, kun se on tiedossa
• Väline lähettää sähköpostin tukihenkilölle 

heti liikkuvuusjakson jälkeen
• Participant report/EU Survey –kysely (eng.)
• Mallipohjat löyty: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoi
sen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-
ka122-sch



Erasmus+ ohjelman vihreän matkustaminen

• Vihreän matkustamisen vakuus 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vihre%C3%
A4n%20matkustamisen_vakuus_1.docx



Muita mahdollisia lomakkeita
• Koulun/lukion omat lomakkeet

• ”Liikkuvuussäänöt oppilaille”
• Huoltajien allekirjoittamat luvat matkustamiseen

• consent letter
• Rajavartiolaitos https://raja.fi/alaikaisen-matkustamiseen-vaadittava-asiakirja

• Health form
• Eri maissa on erilaisia käytäntöjä ja vaatimuksia 
• Covid -19

• Testikulut budjettikohtaan Poikkeukselliset kulut: Viisumit ja niihin liittyvät 
kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset. 100 % tukikelpoisista 
kustannuksista.

• THL https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia



Muutokset hankkeen 
aikana



Muutokset KA122-hankkeessa
• Muutokset hankkeen aikana ovat normaaleja

• kohteiden, liikkuvuusjaksolle lähtevien henkilöiden tai liikkuvuusmuotojen vaihdoksia saa tehdä 
ilman ilmoituksia

• Toiminnan tulee vastata hakemuksessa asetettuja tavoitteita (näistä raportoidaan 
loppuraportissa)

• Jos liikkuvuusmuodot, liikkuvuusjaksojen kestot tai kohteet vaihtuvat kuluu budjetti eri 
tavalla
 Budjetin eri yksikkökulujen välillä tapahtuvien siirtojen rajoitukset löytyvät avustussopimuksesta 

artikla 1.17 Määrärahasiirtoja koskevat erityismääräykset: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch

• Huom. Liikkuvuuksien määrä saa olla enintään 30 osallistujaa (tukihenkilöitä tai 
valmistelevia vierailuita ei lasketa tähän)

• Voitte hakea hankkeelle pidennystä max 18kk asti



Kululuokkien väliset siirrot KA122-SCH
• Rajoitukset avustussopimuksessa

o Organisointituki; ei saa lisätä, mutta tästä voidaan siirtää muihin 
kululuokkiin (100%)

o Matkatuki; 50% voidaan siirtää muihin kululuokkiin. Tähän saa siirtää 
rajoituksetta. 

o Yksilötuki; 50% voidaan siirtää muihin kululuokkiin. Tähän saa siirtää 
rajoituksetta. 

o Kielivalmennustuki; 50% voidaan siirtää muihin kululuokkiin. Tähän saa 
siirtää rajoituksetta. 

o Valmistelevat vierailut, kurssimaksut, osallisuustuki organisaatiolle; näistä 
voidaan siirtää muihin kululuokkiin 100%. Tähän saa siirtää rajoituksetta. 

o Osallisuustuki osallistujalle; 15% voi siirtää muihin kululuokkiin. Tähän saa 
siirtää rajoituksetta. 

o Poikkeukselliset kulut korkeista matkakustannuksista; 100% voi siirtää 
muihin kululuokkiin. Tähän saa siirtää rajoituksetta.
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Muutosilmoitukset

Yhteyshenkilön allekirjoittamana:

• Hankkeen yhteyshenkilö 
oppilaitoksessa muuttuu

• Budjettiin liittyvät muutokset 
tarvittaessa

• Laillinen edustaja muuttuu

Yhteyshenkilön allekirjoittamana:

• Hankkeen yhteyshenkilö 
oppilaitoksessa muuttuu

• Budjettiin liittyvät muutokset 
tarvittaessa

• Laillinen edustaja muuttuu

Laillisen edustajan allekirjoittamana:

• Edunsaajaorganisaation 
yhteystiedot muuttuvat

• Tilinumero muuttuu 
• Oppilaitosten yhdistyminen

Laillisen edustajan allekirjoittamana:

• Edunsaajaorganisaation 
yhteystiedot muuttuvat

• Tilinumero muuttuu 
• Oppilaitosten yhdistyminen
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Hankkeiden hallintoon liittyvä tieto ja 
muutosilmoituslomakkeet: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-
liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch



Muutama hallintoasia

- ryhmäliikkuvuus
- oppilasvaihdon 

vaiheet
- lähettävän ja 
vastaanottavan 
koulun tehtävät
- BM -demo 



Ryhmäliikkuvuus 
• Oppilasryhmien liikkuvuustoiminnot on toteutettava vastaanottavassa 

koulussa. Toiminto voidaan poikkeuksellisesti toteuttaa jossain toisessa 
vastaanottavan koulun maassa sijaitsevassa paikassa, jos se on 
soveltuvampi toiminnon sisällön ja laadun vuoksi. (Tällöin vastaanottavan koulun 
osallistujien tapahtumapaikkaan siirtymisestä aiheutuvia matkoja ei pidetä ohjelmamaiden 
välisenä liikkuvuustoimintona. Tähän tarkoitukseen ei näin ollen voida hakea lisävaroja. )

• Lisäksi oppilasryhmien liikkuvuustoimintoja voidaan toteuttaa myös 
jonkin Euroopan unionin toimielimen toimipaikassa, jos toiminto 
järjestetään jossain EU:n toimielimessä tai yhteistyössä sen kanssa.

• Tapahtumapaikasta riippumatta ryhmätoimintoihin on osallistuttava 
oppilaita vähintään kahdesta Erasmus+ -ohjelmamaasta

• Oppilaiden mukana on oltava lähettävän koulun opettajia tai muita 
valtuutettuja henkilöitä koko toiminnon ajan.
 Pedagoginen tuki oppimiselle



Ryhmäliikkuvuus; esimerkki ei-kelpoisesta 
liikkuvuudesta
• Esimerkiksi Malli-YK -kokoukseen ei voi osallistua KA122-SCH 

-tuella. 
Mutta jos kokouksen kanssa samassa maassa on vastaanottava 

koulu, jossa oppilaat tekevät tähän liittyvää yhteistyötä ja menevät 
yhdessä jakamaan tuota tietoa Malli-YK -kokouksessa, avustus olisi 
mahdollinen. 



Ryhmäliikkuvuus
• Tukihenkilöiden määrä esimerkiksi noin  1 tai 2 tukihenkilöä 5 

oppilasta/opiskelijaa kohti
Määrittelette tarpeen kuitenkin itse
Ryhmän ikä ja tarpeet määrittelevät



Oppilasvaihdon kolme vaihetta
Valmistelu 

• Vastaanottavien koulujen/tahojen löytäminen ja järjestelyt 
• Tehtävien ja vastuiden jako henkilöstölle
• Oppilaiden ja opiskelijoiden valinta
• Learning agreement –teko 
• Käytännölliset, logistiset ja hallinnolliset valmistelut  
• Lähtövalmennus oppilaille ja opiskelijoille ennen lähtöä

1



Oppilaiden ja opiskelijoiden valinta
• Valintamenettelyn vaiheet ja kriteerit ennen valinnan alkamista
• Vastaanottavalle koululle tieto valintaprosessista, jotta tulee 

yhteinen käsitys osallistujaprofiilista. 
• Selkeä lista kaikista tiedoista ja asiakirjoista, jotka oppilaiden 

hakemuksessa on oltava
• Osallistujien valinnassa käytettävät kriteerit oltava julkisia

1



Oppilaiden ja opiskelijoiden valinta
• Valinnan keskeiset vaiheet tulee dokumentoida kirjallisesti

• julkaiseminen, hakemusten vastaanottaminen, arvioinnit ja 
valintapäätös 

• Lopullista päätöstä ei pitäisi tehdä yksi henkilö, vaan esimerkiksi 
”valintakomitea”, esim. opettajien kokouksessa yhdessä

• Valintaprosessia voidaan mukauttaa hakemusten lukumäärän 
perusteella. Esimerkiksi, jos käytettävissä olevat varat riittävät 
kaikille hakeneille oppilaille, valintamenettely edellyttää vain oppilaan 
osallistumiskyvyn arviointia pisteytyksen sijasta.

1



Vakuutukset
Liikkuvuusjaksoille osallistujien tulee olla vakuutettuja ulkomailla oleskelunsa 
aikana. 

Vähintään
• Vastuuvakuutus
• Sairausvakuutus
• Tapaturmavakuutus

Suositellaan myös
• matkavakuutus (mukaan lukien matkatavaroiden vahingoittuminen tai 

katoaminen)

Matkustusturvallisuus ja vakuutukset -webinaari 2.12.2021 tallenne  
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/matkustusturvallisuus-temaattinen-webinaari

1



Majoitus, isäntäperheet
• Majoituksen yksityiskohdat on oltava oppilaan ja hänen 

huoltajiensa tiedossa ennen lähtöä.
• Koulujen tulee sopia, kuinka majoituskustannukset ja muut 

päivittäiset kulut (kuten ruoka) katetaan. Vastaanottavan 
koulun tehtävänä on varmistaa että paikat ovat asianmukaiset

• Lähettävä koulu on avustuksensaajana se, joka ottaa vastuun 
taloudesta ja hallitsee kokonais- ja erityiskustannuksia.



Majoitus, isäntäperheet
• Majoitus voidaan järjestää asuntolaan, hotelliin, hostelliin tai 

isäntäperheessä
• Oppilaille perhemajoitus voi parantaa merkittävästi 

kokemuksen laatua ja syvyyttä. Normaalisti oppilaiden tulee 
asua koulun ikätoverinsa perheessä, mutta erityistilanteessa 
tästä periaatteesta voidaan tehdä poikkeuksia

• Perheiden turvallisuus ja maksuttomuus 



Oppilasvaihdon kolme vaihetta 
Toteutus
• Tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden tutustumista kouluun ja 

maahan
• Sosiaalinen ja opintoihin integroituminen vastaanottavassa koulussa 

• Tuki ja monitorointi liikkuvuuden aikana 
• Valmistautuminen odottamattomiin tilanteisiin 

2



Oppilasvaihdon kolme vaihetta 
Seuranta
• Oppimistulosten arviointi
• Opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen 
• ”Paluuvalmennus” 
• Kansalliseen toimistoon raportointi 
• Kokemusten ja tulosten jakaminen 

3



Lähettävän koulun tehtäviä 
• Oppilaiden valinta 
• Liikkuvuusikkuna
• Osallisuusasioiden 

huomiointi 
• Learning agreement
• Vakuutukset 
• Turvallisuus 
• Tietosuoja 

• Lähtövalmennus 
• Tuki ja monitorointi 
• Mahdolliset lisäopinnot 

liikkuvuuden aikana, jotta 
opinnot eivät viivästy

• Opintojen tunnistaminen
• Arviointi ja palaute  
• Tukihenkilö 



Vastaanottavan koulun tehtäviä 
• Mentori, kontaktihenkilö 
• Tuutori 
• Learning agreement; 

oppimistavoitteet ja niiden 
tukeminen

• Tutustuminen ja integrointi
• Tuki ja monitorointi 

• Majoituksen etsintä 
lähettävän koulun kanssa
• asuntola, hostel yms, perhe
• yleensä perhemajoitus, joka 

maksuton tai lähes maksuton  

• Poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin varautuminen



Mentori 
• Pohjautuu Erasmus+ 

laatuvaatimuksiin 
• https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-

quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

• Seuraa osallistujia vastaanottavassa 
organisaatiossa heidän siellä 
oleskelunsa aikana ja auttaa heitä 
saavuttamaan toivotut 
oppimistulokset. 

• Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
osallistujien perehdyttämiseen ja 
heidän sopeutumiseensa 
vastaanottavassa organisaatiossa 
sekä oppimisprosessin seurantaan.

• Tavallisesti vastaanottavan koulun 
opettaja

• Valmius lisätyöhön
• Tiedostettava työmäärä, jotta on aikaa 

ja on oikeasti apuna 
• Työ toivottavasti tunnustetaan 

koululla  
• Muut opettajat avustavat mentoria 



Toiminnan aikana annettava tuki
• Osallistujien on voitava pyytää ja 

saada tukea vastaanottavilta ja 
lähettäviltä organisaatioilta 
milloin tahansa liikkuvuusjakson 
aikana. 

• Kummankin organisaation 
yhteyshenkilöt, 
yhteydenottokeinot ja 
toimintaohjeet olisi määriteltävä 
ennen liikkuvuusjakson 
toteutumista poikkeuksellisten 
olosuhteiden varalta. 

• Yksi työntekijä voi ottaa 
useamman kuin yhden tyyppisen 
vastuun. 

• On kuitenkin erittäin 
suositeltavaa jakaa eri tehtävät 
useiden tiimissä työskentelevien 
henkilöiden kesken.



Sama kohde ja aika opettajalla ja oppilaalla
• Alussa mukana voi olla tukihenkilö tai
• Liikkuvuusjakson voi aloittaa myös niin, että lähettävän 

koulun opettaja on samaan aikaan lyhyellä job shadowing –
jaksolla kohdekoulussa 

• Opettaja job shadowing –jaksonsa ohella seuraa ja auttaa opiskelijan 
liikkuvuuden aloituksessa 



Raportoinnista



Loppuraportti
• Näet hankkeen päättymispäivän hankesopimuksestanne. 
Loppuraportti 60 vrk kuluessa

• Loppuraportti tehdään uudessa raportointi ja 
hallinnointivälineessä

• Kuvataan toteutunutta toimintaa 
• Yhteenveto osallistujaraporteista 
• Pohjaa ei ole vielä saatavilla 



BM-demo 
• 10-15 minuuttia BM –testiversion esittelyyn  



Yhteystiedot Erasmus+ yleissivistävä 
koulutus 
• Sirkka Säikkälä, sirkka.saikkala(@)oph.fi, 0295 338 583
• Janne Airaksinen, janne.airaksinen(@)oph.fi, puh. 0295 331 859
• Liisi Airas, liisi.airas(@)oph.fi, puh. 0295 331 565 
• Maive Matikainen, maive.matikainen(@)oph.fi, puh. 0295 338 613

Opetushallituksen Akkreditoidun liikkuvuushankkeen osallistujalle –verkkosivu 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka122-sch
Liity kv.yleissivistävä -sähköpostilistalle: https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava
Facebookissa: Kansainvälisyyttä kouluille 
Facebookissa myös Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä 
Instagramissa: @kansainvalisyyttakouluille 
Twitterissä @EDUFI_GeneralEd 



Kiitos ajastasi ja 
hienoja 
vaihtokokemuksia!


