
HAKULOMAKEOHJE ERASMUS+ YLEISSIVISTÄVÄLLE KOULUTUKSELLE VUONNA 2021 

KA122-SCH LYHYTKESTOISEN LIIKKUVUUSHANKKEEN HAKIJALLE 8.9.2021 

 

Hakuaika päättyy 5.10.2021 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12). 

• Hakulomake KA122-SCH on englanninkielinen mutta sen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai 

englanniksi.  

• Kuka voi hakea? Henkilökunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksot toteutetaan 

tarvelähtöisenä hankkeena, jota voivat hakea koulut, lukiot tai päiväkodit. 

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan Suomen kansallisessa toimistossa, Opetushallituksessa, jonka nimi on 
englanniksi FI01 Finnish National Agency for Education EDUFI. Hankkeen kestoksi voit valita 6-18 kuukautta, 
jona aikana erilaiset oppilas-, opiskelija ja henkilökuntaliikkuvuudet ja niistä saatujen taitojen jakaminen 
tapahtuu. Euromääräinen tuki määräytyy yksikkökuluilla kohdentuen liikkuvuuksien matka-, oleskelu- ja 
organisointikuluihin. Liikkuvuudet toteutetaan noudattaen Erasmus+ -laatuvaatimuksia.  
Liikkuvuusjaksomuodot:  

• Henkilökunta: job shadowing -jakso, opettaminen ulkomailla, kurssille osallistuminen,  

• Oppilasliikkuvuus: ryhmäliikkuvuus, lyhytkestoinen liikkuvuus, pitkäkestoinen liikkuvuus 

• Muu toiminta: kutsutut asiantuntijat, opettajaopiskelijaharjoittelijoiden vastaanottaminen, 
valmistelevat vierailut  

Hakulomake on osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/   

• Kirjaudu sisään EU Login -tunnuksillasi valitse Erasmus+ Opportunities - School Education – KA122-
SCH, Short-term projects for mobility of learners and staff in school education.  

• Ohje EU Login -tunnuksen luomiseen löytyy https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-
login-tunnuksen-ohje.pdf   

• Lue Erasmus+ -ohjelmaopas https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_fi  

• Lue liikkuvuushankkeiden laatuvaatimukset (eng.) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en  

• Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti 

• Kun olet aloittanut hakulomakkeen täydentämisen, ja jatkat sitä, niin löydät sen vasemman palkin 

keskivaiheilta My applications, etsi oikea lomakkeesi ja paina edit-napista. 
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• Alla näet, hyvin pienellä hakulomakkeen symbolien merkitykset. 
Näet samat omasta hakelomakkeestasi ”Application details” -
otsikon jälkeen olevasta ? -merkistä.  

 

 

Context 

 

Yleissivistävä 

koulutus = School 

Education   

Rahoituskausi voi alkaa 

1.1.-31.5.2022 välisenä 

aikana, valitse omasi.  

Huomaa, että pienellä näytöllä 

tähän tulee vierityspalkki. Jos 

kaikki tieto ei ole nähtävilläsi, 

niin vieritäthän palkkia.  

Valitse 6 – 18 kk 

Katso tästä ?-merkistä 

erilaisten symbolien 

merkitykset  



PARTICIPATING ORGANISATIONS 

  

 

Saat tästä painikkeesta 

itsellesi pdf-version 

hakemuksesta 

Tarkista tai luo OID 
https://webgate.ec.europa.eu/e

rasmus-esc/organisation-

registration/screen/home  

Voit viedä vastaanottavia 

organisaatioita OID-

koodeilla tai kirjoittamalla 

tiedot  

Kun olet kirjoittanut OID-

koodin Organisation ID -

laatikkoon, lomake lataa 

tietoja OID-tiedoista  

OID-tietojen siirtymisen 

jälkeen aukeaa 

”Associated persons” eli 

yhteyshenkilöt eri 

rooleilla 

Tässä nimetty henkilö 

allekirjoittaa 

hakemuksen liitteen 

”Declaration of Honour” 

Hakulomake vaatii väh. 

yhden ”Hosting 

Orgnisations”. Se voi 

olla vaikka 

kurssinjärjestäjän 

yhteystiedot yms.  

Voit merkitä useita 

yhteyshenkilöitä. Nämä 3 

roolitusta annetaan kukin 

yhdelle henkilölle, jotka 

voivat olla eri henkilöitä.  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


BACKROUND 

 

 

Tiedot latautuvat 

automaattisesti OID-koodin 

kautta.   



PROJECT OBJECTIVES 

 

ACTIVITIES 

 

 
Valitse tarvitsemanne 

liikkuvuusmuodot 

Jos tulee liikaa rivejä, 

voit poistaa rivin 

tästä  

Lisää rivejä erilaisille 

liikkuvuusmuodoille 

 

Activities -sivulla on 

monta alasivua. Activities 

-välilehdellä valitset 

liikkuvuusmuodot  

Summary -välilehdellä 

et voi tehdä 

muutoksia, tee ne sen 

alasivuilla 

Muista myös 

painopistealueet 

Enintään 5 tavoitetta  



ACTIVITIES 

 

• Organisointituki: Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset, joita ei kateta muista kululuokista. Esimerkkejä toiminnoista: osallistujien lähtövalmennus 

(ammatillinen, kulttuuri- ja kielivalmennus), mentorointi, seuranta ja tukeminen toiminnon aikana, monimuotoisten toimintojen virtuaalisiin komponentteihin tarvittavat palvelut, 

välineet ja laitteet, oppimistulosten tunnustaminen, tulosten levittämistoimet ja Euroopan unionin rahoituksen tekeminen näkyväksi suurelle yleisölle. Organisointituki kattaa sekä 

lähettävälle että isännöivälle organisaatiolle aiheutuvat kustannukset (henkilöstön kursseja ja kouluttautumisjaksoja lukuun ottamatta). Organisaatiot sopivat saadun avustuksen 

jakamisesta. Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin. Kohdentamiskäytäntö: Perusteena osallistujamäärä. 

• Matkatuki: Osallistujien ja heidän avustajiensa edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle. Lisäksi osallistujien ja heidän avustajiensa edestakaiset 

matkakustannukset asuinpaikkakunnalta pitkäkestoiseen liikkuvuuteen osallistuville oppilaille järjestettävän lähtövalmennuksen tapahtumapaikalle. Rahoitustapa: Tuki 

yksikkökustannuksiin. Kohdentamiskäytäntö: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä. Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys ilmateitse 

käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator  

• Yksilötuki: Osallistujien ja avustajien oleskelukustannukset toiminnon aikana. Tarvittaessa: Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen 

jälkeen. Tavanomaista matka-avustusta saavien osallistujien osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta matkapäivältä ja vihreää matka-avusta saavien osallistujien osalta 

enintään neljältä lisämatkapäivältä. Rahoitustapa: Tukiyksikkökustannuksiin. Kohdentamiskäytäntö: Perusteena henkilöiden määrä, oleskelun kesto ja vastaanottava maa 

• Osallisuustuki: Muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset. Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin. 

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien määrä. 

 

Valitse tarvitsemanne 

liikkuvuusmuodot 

Summat tähän taulukkoon siirtyvät automaattisesti, 

kun täydennät seuraavassa vaiheessa liikkuvuuksien 

Flow -tiedot. Et voi muokata tietoja tässä mutta voit 

muuttaa summia Flow -tiedoissa. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator


• Poikkeukselliset kulut: Osallistujien ja heidän avustajiensa korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai 

muiden esteiden vuoksi.  Rahoitustapa: Todelliset kustannukset. Kohdentamiskäytäntö: Hakijan on perusteltava hakemus, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä se. 

 

o Korkeat matkakulut:  80 % tukikelpoisista matkakuluista. Hakuvaiheessa hakijan tulee tehdä ennakkolaskelma matkakuluista ja kattava kuvaus ja perustelut, 

jotka on liitettävä hakulomakkeen budjettiosioon. Matkat toteutetaan taloudellisimmalla tavalla. Tukea voidaan myöntää, jos hakija pystyy perustelemaan, 

että välimatkalaskurin mukainen korvaus ei kata vähintään 70 % osallistujan matkakuluista. Hakemuksen perusteluissa ja loppuraportin kulujen 

todentamissa noudatetaan hakijan organisaation matkakorvaussääntöjä. Kalliiden matkojen poikkeukselliset kustannukset korvaavat 

välimatkalaskurin mukaiset korvaukset. Matkakulu haetaan joko tavanomaisena matkatukena tai poikkeuksellisena tukena. Poikkeukselliset 

kulut pitää 1) perustella kattavasti, 2) kulut on ilmoitettava konkreettisesti ja 3) viitata välimatkalaskurin km-määrään. Hakemuksessa on oltava 1) 

Matkareitin kuvaus, 2) Välimatkalaskurin km-määrä, 3) Matkakulujen kustannusarvio. Poikkeukselliset kulujen todentaminen perustuu 

loppuraporttivaiheessa todellisiin kuluihin, jotka pitää todentaa tositteilla/ kuiteilla/ ote organisaation matkajärjestelmästä esim. M2 matkalasku.  
o Osallisuustuki:  

▪ Kohderyhmät: Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta annetuissa asetuksissa määritellään "(nuoriksi) henkilöiksi, joilla on muita 

vähemmän mahdollisuuksia" ”(nuoret) henkilöt, joiden on hankalaa hyödyntää tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, sosiaalisista, 

kulttuuriin liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä, maahanmuuttajataustansa vuoksi tai esimerkiksi vammaan tai oppimisvaikeuksiin 

liittyvistä syistä taikka muista syistä, mukaan lukien syyt, jotka voisivat johtaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa tarkoitettuun syrjintään”16. Nämä 

henkilöt voivat joutua epäedulliseen tilanteeseen yhden tai useamman seuraavassa luettelossa mainitun syrjäytymistekijän vuoksi. 

▪ Lisärahoitus, jonka tarkoituksena on kattaa sellaisten osallistujien erityistarpeista aiheutuvat kustannukset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, jotta he 

voivat osallistua tasavertaisesti muiden osallistujien kanssa, mukaan lukien esimerkiksi tehostettu mentorointi, tai mukautettuun matkustamiseen ja 

majoitukseen, henkilökohtaiseen apuun tai erityiseen kulttuurien väliseen tai kielelliseen valmennukseen liittyvät kustannukset; 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Flow = on osallistuja tai osallistujaryhmä, joka menee samaan määränpäähän samaksi ajaksi ja samoilla järjestelyillä 

• Jos saman määränpään osallistujilla on oltava erilaiset järjestelyt (esimerkiksi matka tai matkatapa, erilainen kesto jne.), jaa liikkuvuudet kahteen tai 

useampaan erilliseen Flow -riviin 

• Tässä taulukossa antamasi tiedot siirtyvät automaattisesti budjetin tietoihin, josta kuvakaappaus edellisellä sivulla. Voit muokata Flow-tietoja 

hakemuksen lähettämiseen saakka tässä Flow-osassa.  

• Ole tarkkana siitä, että kaikki liikkuvuudet tulevat varmasti merkittyä taulukkoihin! Muutoksia ei voi hakuajan jälkeen tehdä eli jos jotain on 

unohtunut niin sitä ei voi enää hakuajan jälkeen lisätä. 

 

 

 

 

 

 

 

Activity Type Label  

Liikkuvuussuunnitelma voi muuttua toteutusvaiheessa tavoitteiden mukaisesti  Jos tulee liikaa rivejä, 

voit poistaa rivin 

tästä  



Description  

 

Jokainen 

liikkuvuusmuoto 

kuvaillaan erikseen  

Liikkuvuusmuodon pitää 

liittyä aiemmin antamaasi 

tavoitteeseen 

Lue huolellisesti “Erasmus 

Quality Standards for mobility 

projects in the fields of adult 

education, vocational 

education and training, and 

school education” 
https://ec.europa.eu/programmes/eras

mus-

plus/resources/documents/erasmus-

quality-standards-mobility-projects-vet-

adults-schools_en   

Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu 

käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomenkielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.  

Vastauksissa tulee olla mahdollisimman 

täsmällinen; mitään tietoa ei tule pitää 

itsestäänselvyytenä, sitä mitä ei ole hakemuksessa 

ei voida huomioida. Vastaukset kirjoitetaan 

kokonaisina lauseina, käyttäen mahdollisimman 

selkeää kieltä. 

Ota vastauksissasi 

laatuohjeet huomioon! 

Kerro konkreettisesti, 

kuinka toimintanne on 

laatuohjeen mukaista.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en


Activities: Organisational Support, Individual Support, Travel, Course fees, Inclusion Support, Exceptional Costs 

 

• Ole tarkkana siitä, että kaikki liikkuvuudet tulevat varmasti merkittyä taulukkoihin! Muutoksia ei voi hakuajan jälkeen tehdä eli jos jotain on 

unohtunut niin sitä ei voi enää hakuajan jälkeen lisätä. 

Flow -tiedot siirtyvät Activities -

taulukkoon automaattisesti. Voit 

muuttaa summia Flow -tiedoissa. 

 

Huomaa, että voit muokata tietoa  -ruudussa. 

Jos näet vain numeron, niin et voi muokata sitä. Voit muokata tietoa 

ainoastaan sillä sivulla, jossa näet ruudun numeron ympärillä.  

 

Liikkuvuusmuotojen alla 

on kululuokat, jotka 

täydennät 



Quality Standards 

 

 

Lue laatuvaatimukset 

huolella ja ota ne 

huomioon vastauksissasi 

kautta koko hakemuksen.   

Lisää ruksit sen merkiksi, 

että sitoudutte 

noudattamaan 

laatuvaatimuksia.    



Follow-up 

 

 

 

 



Project Summary 

 

 

 Annetut ohjeet on tarkoitettu hahmottamaan sitä, mitä asioita vastauksissa voisi ottaa huomioon. Ne eivät ole tarkoitettu 

käytettäväksi sellaisenaan tai korvaamaan varsinaista kysymystä. Suomenkielisen tekstin tarkoitus on toimia ainoastaan tukena.  

Tätä tekstiä käytetään 

erilaisissa julkaisuissa kuten 

esim. EU:n komission 

hanketietokannassa 

https://ec.europa.eu/progra

mmes/erasmus-

plus/projects/ 

Huomaa, että tämä teksti 

mahdollisesti julkaistaan, 

joten se on "käyntikortti" 

hankkeeseenne laajalle 

yleisölle. 



Declaration on honour 

 

• Allekirjoitusoikeuden omaava henkilö allekirjoittaa Declaration of Honourin, ja hänen on oltava sama henkilö kuin hakemuksen kohdassa Legal 

Representative.  

o jos laillinen edustaja on estynyt allekirjoittamaan, niin allekirjoittaja määräytyy työjärjestyksenne mukaan. Pyydämme ystävällisesti teitä 

kirjoitattamaan Declaration of Honour -lomakkeeseen tilanteesta lyhyen selitteen.  

• Declaration of Honour antaa mahdollisuuden olla allekirjoittamatta mutta pyydämme kaikkia hakijota ystävällisesti jättämään tämän kohdan 

täydentämättä  “In this case, the signatory declares that the person has already provided the same declaration on exclusion criteria for a previous 

procedure and confirms that there has been no change in its situation.”   

• Kahdella viimeisellä sivulla on allekirjoitus, jossa on erilaisia osia mutta joista vain allekirjoitus, paikka ja päivämäärä tarvitaan.  

Tieto täydentyy automaattisesti Täydennä laillisen edustajan allekirjoitus  Ei täydennetä 

Full official name: 
Official legal form: 
Statutory registration number: 
Full official address: 

Signature: 
Eli nimikirjoitus, paikka ja päivämäärä  

Vat registration number: 
Stamp of the applicant organization: 
National ID number: 
ID or passport number: 

 

 

Tulosta Declaration of 

Honour tästä 

painikkeesta. Huom! 

Tulosta Declaration of 

Honourin kaikki sivut. 

Skannaa jokainen sivu allekirjoitetusta 

Declaration of Honour tietokoneellesi.  

Lisää skannattu Declaration of Honour 

tästä painikkeesta hakulomakkeeseen.  

 

Voit liitteiden avulla lyhentää 

vastuksiasi, mutta kaiken oleellisen 

pitää ilmetä hakulomakkeesta. 

Liitteet ovat tukimateriaalia 

hakemukseenne. 



CHECKLIST  

 

 

SHARING  

 

   HUOM! Sharing -toiminto ei ole täysin toiminut aiemmilla hakukierroksella. Käytä sitä siis varoen ja huomaa,  

että varsinkin lähetysoikeuden jakaminen ei välttämättä onnistu.  

 

Tarkistuslista siitä, että olet 

muistanut kaiken. Lisää ruksit.   

Voit jakaa luku, 

kirjoitus ja 

lähetysoikeuden 



LÄHETYS 

 

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN 

Lähetä hakemus sähköisesti määräaikaan mennessä 5.10.2021 klo 13 (CET klo 12). Vain määräaikaan mennessä sähköisesti lähetetyt hakemukset 

huomioidaan. Postitse lähetetyt hakemukset hylätään. Organisaatio voi lähettää vain yhden hakemuksen/hakukierros.  

Suosittelemme hakemuksen lähettämistä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä ja säilyttämään alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet 

hankemapissanne eli esim. laillisen edustajan allekirjoituksen. 

Huomaa, että voit muokata lähetettyä hakemusta hakuajan päättymiseen saakka kohdasta My Applications. Huomioi, että muokattu hakemus pitää 

lähettää uudelleen. Otamme huomioon viimeisimmän vastaanotetun hakemusversion.  

 

 

 

 

Lähetysnappi aktivoituu, 

kun kaikki pakolliset 

kentät on täytetty eli x -

merkit on muuttuneet 

vihreiksi väkäsiksi.  

Hakulomakkeesi 

löydät tämän 

painikkeen alta – My 

applications 

Lähetystiedot 

näet täältä.  



ACTIVITIES - LIIKKUVUUSMUOTOMAHDOLLISUUDET LYHYESTI JA HAKEMUKSEN 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

 

 

 

 

 

Näitä kaikkia eri muotoja 

haet samalla hakemuksella.  

Maksimi on 100 p  

alle 60 p  hakemukset 

hylätään  

 

Alin hyväksytty pistemäärä 

määräytyy budjetin 

riittävyyden mukaan 

 

Jos jostain alle 50% pistemäärästä 

hylkäys  

 



 

Yleissivistävä koulutus Erasmus+ yksikkökulut vuonna 2021 
Lähde: Erasmus+ ohjelmaopas 2021 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fi  

 

Matkaetäisyys 
yhteen suuntaan Korvaus (EUR) 

Green 
travel 

0-99 km 23   

100-499 km 180 210 

500-1999 km 275 320 

2000-2999 km 370 410 

3000-3999 km 530 610 

4000-7999 km 820   

8000- 1500   

 
Matkatuki henkilöstölle, opiskelijoille ja oppilaille    

• Kilometrimäärä on yksisuuntainen matka välimatkalaskurissa eli km välillä 
lähtöpaikka - tapahtumapaikka. Lisäksi osallistujien ja heidän avustajiensa 
edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta pitkäkestoiseen 
liikkuvuuteen osallistuville oppilaille järjestettävän lähtövalmennuksen 
tapahtumapaikalle 

• Välimatkalaskuri  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

 

Yksilötuki 

• Osallistujien ja avustajien oleskelukustannukset toiminnon aikana. 

• Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen jälkeen. Tavanomaista matka-avustusta saavien osallistujien 

osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta matkapäivältä ja vihreää matka-avusta saavien osallistujien osalta enintään neljältä matkapäivältä. 

• Perusmäärää maksetaan toiminnon 14. päivään asti. Toiminnon 15. päivästä lähtien maksettava määrä on 70 prosenttia perusmäärästä. 

 Opiskelija/oppilasliikkuvuus 

Kohdemaa 1 - 14 pv 15 -  pv 

Maaryhmä 1: Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liechtenstein 60 42 

Maaryhmä 2: Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska Saksa, Italia, Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali 53 37 

Maaryhmä 3: Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki,Liettua, Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, Pohjois-
Makedonian tasavalta, Serbia 

45 32 

 

Henkilöstöliikkuvuus 

Kohdemaa 1 - 14 pv 15 -  pv 

Maaryhmä 1: Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liechtenstein 135 95 

Maaryhmä 2: Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska Saksa, Italia, Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali 120 84 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fi
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Maaryhmä 3: Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki,Liettua, Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, Pohjois-
Makedonian tasavalta, Serbia 

105 74 

 

 



INCLUSION SUPPORT FOR PARTICIPANTS 

• Tavoitteena, että jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistyä sukupuolesta, sosioekonomisesta taustasta, erityisryhmään 

kuulumisesta, etnisestä taustasta tai asuinpaikasta riippumatta. 

• Osallistujat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, huomioidaan ohjelmassa entistä vahvemmin.  

• Tutustu komission osallisuus- ja moninaisuusstrategiaan https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-

guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en  

• Ks. Ohjelmaopas s. 7 alkaen https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en  

Ohjelmassa on tarjolla erityistoimia ja -rahoitusta, joilla parannetaan osallistumismahdollisuuksia mm. seuraavien mahdollisten esteiden osalta: 

Terveys Vamma 

Kulttuuriset esteet ja/tai etnisyys Koulutusjärjestelmän asettamat esteet  

Sosiaaliset esteet Taloudelliset esteet 

Syrjintä ml. sukupuoli Asuinpaikka 

LISÄTIETOJA  

Huomaathan, että hakemuksen tulee täyttää muodolliset kelpoisuuskriteerit, jotta se etenisi seuraavaan vaiheeseen.  

Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi Erasmus+ -ohjelmaoppaan kanssa. Hakuopas ja ehdotuspyyntö löytyvät  

• Euroopan komission verkkosivulta: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_fi  

Lisätietoa:  

• Sirkka Säikkälä, puh.0295 338 583, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi 

• Janne Airaksinen, puh. 0295 331 859, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi 

 

Lisätietoa hausta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-sch  

School Education Gateway (kurssiluettelo): https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm  

Facebook: @kansainvalisyyttakouluille   

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_fi
mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lyhytkestoisen-liikkuvuushankkeen-hakijalle-ka122-sch
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm

