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Tervetuloa!

• Kysymykset:

• Kirjallisina chattiin

• Jos haluat puheenvuoron, nosta käsi (tai pyydä chatissa)

• Webinaari tallennetaan ja linkki tallenteeseen on saatavilla kahden viikon ajan 
tilaisuuden jälkeen.
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Loppuraportoinnin aikataulu ja ohjeet

• Raportoitava kausi 1.6.2020 – 31.10.2021 

• Loppuraportti tulee jättää:

• 15.11.2021 mennessä

• Verkostot voivat myös jättää loppuraportin jo aiemmin, jos eivät aio 
hyödyntää myönnettyä lisäaikaa.

• Loppuraportoinnin ohje sekä tilasto- ja talousraporttipohja ohjelman 
verkkosivuilla

• Ohjelman reunaehdot, siirtosäännöt sekä erityisohjeistukset liittyen koronan 
takia peruuntuneisiin/keskeytyneisiin vaihtoihin ja virtuaalisiin vaihtoihin 
löytyvät Hallinnollisesta ohjeesta.
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/first-ohjelma#anchor-ohjeet-2019-hankkeille
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/first-ohjelma#anchor-ohjeet-2020-hankkeille


Loppuraportin täyttäminen VA-järjestelmässä

• Pyyntö täyttää loppuraportti VA-järjestelmässä tulee suoraan 
koordinaattorin/korkeakoulun viralliseen sähköpostiin

• Linkin voi jakaa myös useammalle, jos vaikka raportilla useampi kirjoittaja

• Järjestelmä tallentaa syötettyjä tietoja automaattisesti

• Muistakaa lähettää loppuraportti!

• Raporttia on mahdollista muokata vielä lähettämisen jälkeenkin deadlinen 
loppuun asti.
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Loppuraporttiin liitettävät asiakirjat: tilasto- ja 
talousraportti

• HUOM: ehdottomasti Excel-muodossa (valmis pohja ohjelman verkkosivuilla)

• HUOM: omat merkinnät koronan peruuttamille/keskeyttämillä sekä virtuaalisille 
liikkuvuuksille
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Liikkuvuusjaksot, jotka ovat peruuntuneet 
tai keskeytyneet koronan takia 

• Liikkuvuusjakso on peruuntunut

• Jos Force majeure -tapaus (Opetushallitukseen toimitettu Force majeure -
lomake ja sen perusteella saatu päätös) -> keston voi jättää tyhjäksi + Force
majeure-päätöksen mukainen apurahasumma.

• Liikkuvuusjakso on keskeytynyt

• Merkitään toteutunut kesto sekä maksettu apurahasumma.

• Liikkuvuusjakso on keskeytynyt ja suoritettu loppuun etäopintoina/työnä

• Merkitään suunniteltu kesto sekä maksettu apurahasumma.
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Liikkuvuusjaksot, jotka on suoritettu 
kokonaan tai osittain virtuaalisesti

• Liikkuvuusjakso on suoritettu kokonaan virtuaalisesti

• Keston voi jättää tyhjäksi

• Mikäli opiskelijalle on poikkeuksellisesti maksettu apurahaa, kerrotaan 
lisätietokentässä tarkemmin miksi.

• Liikkuvuusjakso on suoritettu osittain virtuaalisesti

• Merkitään fyysisen jakson toteutunut kesto sekä maksettu apurahasumma.
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Loppuraporttiin liitettävät asiakirjat: kirjanpidon 
raportti 

• Raportin tulee täsmätä tilasto- ja talousraportilla ilmoitettuihin tietoihin.

• Jos raportilla on jotain virhemerkintöjä tai jokin ei täsmää niin lisää mukaan 
selitykset/korjaukset.
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Loppuraporttiin liitettävät asiakirjat: 
intensiivikurssien ohjelmat sekä osallistujalistat

• Jos kurssi on toteutunut suunnitellusti paikan päällä, liitetään osallistujalista 
mukaan lukien kunkin yksittäisen osanottajan allekirjoitus (jos mahdollista) ja 
päivämäärät (saapumispäivä ja lähtöpäivä).

• Jos kurssi on toteutunut osittain tai kokonaan digitoteutuksena, liitetään 
osallistujalista päivämäärineen siten kun se on mahdollista.

• Intensiivikurssien kohdalla myös tilasto- ja talousraporttiin laitettava maininta, 
jos kurssi toteutui osittain tai kokonaan virtuaalisesti sekä siihen liittyvät kulut 
ilmoitettava Other costs –osiossa.
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Tarkistettava liikkuvuuksissa, reunaehdot
Pitkät opiskelijaliikkuvuudet

• Kesto 2-12 kk

• KATEGORIA 1: maks. 560 €/kk

• KATEGORIA 2: maks. 650 €/kk

• Lähtevien apuraha ei voi olla korkeampi kuin
saapuvien

Opettajaliikkuvuudet

• Kesto väh. 5 opetustuntia

• KATEGORIA 1: maks. 100€/pvä

• KATEGORIA 2: maks. 120€/pvä

Lyhyet opiskelijaliikkuvuudet

• Kesto 5-59 päivää

• KATEGORIA 1: päivät 5-7 maks. 50€/pvä, päivät 
8-59 maks. 20€/pvä

• KATEGORIA 2: päivät 5-7 maks. 70€/pvä, päivät 
8-59 maks. 20€/pvä

Intensiivikurssit

• Kesto väh. 1 vko (viisi työpäivää + matkapäivät)

• Järjestelykulut ei yli 20 % intensiivikurssin 
kokonaisbudjetista.
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Siirtomahdollisuudet

• Ei siirtomahdollisuutta FI->RU –liikkuvuudesta RU->FI –liikkuvuuteen

• RU->FI –liikkuvuudesta voi siirtää FI->RU –liikkuvuuteen hyvin perustellusta
syystä, siirtopyyntö tehtävä OPH:lle etukäteen

• FI->RU –liikkuvuuden sisällä on mahdollista tehdä siirtoja ilman ilmoitusta:

• pitkäkestoisen ja lyhytkestoisen opiskelijaliikkuvuuden välillä

• Sekä FI->RU että RU->FI –liikkuvuuksien sisällä (ei suuntien välillä) on 
mahdollista tehdä siirtoja:

• opettajaliikkuvuudesta opiskelijaliikkuvuuteen ilman ilmoitusta

• perustellusta syystä ja siirtopyynnöllä OPH:lle; opiskelijaliikkuvuudesta
opettajaliikkuvuuteen
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Käydään raportointilomake 
tarkemmin läpi VA-
järjestelmässä.



Loppuraporttien tarkastamisen jälkeen

• Kun loppuraportit on tarkastettu Opetushallituksessa, verkoston 
koordinaattoreille lähetetään sähköpostitse viesti raportin tarkastuksen 
tuloksesta. 

• Loppuraportin perusteella lasketaan käytetyn tuen määrä ja tuen ensimmäisestä 
maksusta (60% kokonaistuesta) yli menevä osa maksetaan korkeakoululle 
loppumaksuna. 

• Niille verkostoille, joilta osa tuen ensimmäisestä maksusta on jäänyt 
käyttämättä, lähetetään palautuspyyntö loppuraportin yhteydessä toimitettujen 
laskutustietojen mukaisesti. 
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Kiitos! Kysymyksiä?
Jos mieleen tulee myöhemmin kysyttävää, 
ota yhteyttä first@oph.fi.
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