
Osallisuus ja moninaisuus kv. 
liikkuvuudessa

Erasmus+ koordinaattoripäivät 

23.-24.3.2023



10.00 Ajankohtaista osallisuudessa ja moninaisuudessa

10.10 EUni4All-verkoston hankkeen oppeja ja tuotoksia: 

Guide of Standards of Inclusion for University 
Students with Disabilities &

European Guide of Universities working for inclusion 

Mobility of Students with Disabilities Dream or reality?

Tommi Haapaniemi, Itä-Suomen yliopisto

10.55 Erasmus+ ja osallisuustuki

11.00 Yhteinen työskentely; ratkaisuja ja toimintamalleja

11.20 Yhteinen purku ja johtopäätökset

Session sisältö 



Osallisuus ja moninaisuus kansainvälisyydessä, 
ajankohtaista juuri nyt

Inclusion
ACAdemy

2023-2024 

KV-foorumin 
osallisuusteema 

4.4.2023

Kevätpäiväsessiot  

3.-5.5.2023

LTA on Social
Inclusion

08.-10.11.2023



The European platform about inclusion and support services offered by higher 
education institutions, national agencies and ministries for education to 
international students.



The Inclusive Mobility toolbox aims 
to inspire stakeholders with 
publications, reports and videos to 
stay informed and to enhance 
institutional practice on the theme 
of inclusive mobility. 

The toolbox is being continuously 
updated and enriched with new 
resources.

https://inclusivemobilityframework.eu/Toolbox


Osallisuus ja Erasmus+ 
-ohjelman taloudellinen tuki

liikkuvuuteen



Fewer opportunities top-up:
kiinteä yksilötuen korotus 

Kiinteä lisätuki opiskelijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua

• Pitkäkestoisessa liikkuvuudessa +250 €/kk

• Lyhytkestoisessa liikkuvuudessa +100 €/vaihto (5-14 pv kesto) tai +150 €/vaihto (15-30 pvä 
kesto)

Osallistujaryhmät, jotka ovat oikeutettuja kiinteään lisätukeen:
• LÄHTEVÄT OPISKELIJAT: Kansallisesti määritellyt yhteiset ryhmät: sosiaaliset esteet 

(perheelliset ja omaishoitajat), vammat, terveysongelmat, maahanmuuttajatausta

• GLOBAALIN SAAPUVAT OPISKELIJAT: Korkeakoulujen partneriensa kanssa määrittelemät 
lisäryhmät KA171 saapuville opiskelijoille (esim. vuoden 2022 hakemuksissa mainittu 
taloudelliset esteet, kulttuurierot, syrjintään liittyvät esteet, maantieteelliset esteet)

* Kuuluminen osallisuustukeen oikeuttavaan ryhmään todennetaan vakuuslomakkeella 



Inclusion support:
todellisiin kustannuksiin perustuva lisätuki 

• Todellisiin kustannuksiin perustuva osallisuustuki liikkujille (opiskelijat ja henkilöstö), 
joiden fyysisestä, henkisestä, terveydellisestä tai henkilökohtaisesta tilanteesta johtuvia 
liikkuvuusjaksoon liittyviä ylimääräisiä kuluja ei voida kattaa muulla rahoituksella

• Osallisuustuella voidaan kattaa 100 % hyväksyttävistä kustannuksista:

• Esim. perustellut tavanomaista korkeammat matka- ja oleskelukustannukset edellyttäen, 
että niitä ei kateta näiden osallistujien osalta matkatukea ja yksilötukea koskevista 
kululuokista, ylimääräiset tai huomattavasti kotimaata korkeammat hoito-, terapia- ja 
apuvälinekulut sekä avustajiin ja valmisteleviin vierailuihin liittyvät lisäkustannukset

• Lähettävälle korkeakoululle 100 € organisaation osallisuustukea todellisiin kustannuksiin 
perustuvaa osallisuustukea saavaa osallistujaa kohti (käytettävissä OS-tuen tapaan).



Yhteinen työskentely; 
ratkaisuja ja toimintamalleja



Jakakaa keskustellen omia kokemuksianne 
osallisuuteen ja kansainväliseen liikkuvuuteen 

liittyvistä tilanteista.

Millaisia tilanteita olette kohdanneet omassa 
työssänne?

Aikaa keskustelulle 10min.



Ryhmäkeskustelu:

Mitkä ovat tällä hetkellä keskeisimmät

haasteet korkeakouluissa kv-liikkuvuuden

osallisuuden edistämiseksi?

Keskustelulle varattu aika 10min.



Ryhmäkeskustelu:

1) Millä toimenpiteillä haasteita voi lähteä ratkaisemaan?
Onko jollain ryhmän korkeakoululla hyviä käytännön esimerkkejä ratkaisuista osallisuuden edistämiseksi?

2) Millaista tukea korkeakouluissa tarvitaan osallisuuden edistämiseksi

ja osallisuutta koskevan tietoisuuden levittämisessä? 
Millaisia resursseja, koulutuksia, oppaita, menetelmiä yms.tarvittaisiin?

→ Kirjatkaa haasteet ja tuentarpeet post it-lapuille fläppitaululle

→ Varautukaa jakamaan muille yksi haaste ja siihen liittyvät ratkaisut

Aikaa työskentelylle 15min.



Ryhmätöiden keskeiset havainnot;
Valitkaa yksi haaste sekä sen 

ratkaisuehdotus ja jakakaa se muille

Koosteet ryhmätyöskentelystä jaetaan kokonaisuudessaan 
osana koordinaattoripäivien materiaalia tilaisuuden jälkeen



Kiitos!


