
ERASMUS+ BIP: lyhytkestoiset monimuotoliikkuvuudet

Metropoliassa

Terhi Topi, Kansainvälisten asioiden asiantuntija, Erasmus-koordinaattori, 

Metropolia Ammattikorkeakoulu



Metropolian lyhytkestoiset Erasmus+ monimuotoliikkuvuudet

• Metropolia BIP järjestävänä tahona = 6 kurssia (142 saapuvaa oppijaa > 51 BM:ssä )

– Kulttuurin koulutusala ja sosiaali- ja terveysala, tekniikan koulutusala

• Metropolia BIP lähettävänä tahona= 13 kurssia (71 lähtevää oppijaa > 39 BM:ssä complete ja 22 

blended)

– Kulttuurin koulutusala ja sosiaali- ja terveysala, liiketalous

• Muut monimuotoliikkuvuudet

– 2 SMS lyhyt

– 1 SMT pitkä



Metropolia BIP järjestävänä tahona

• Metropolian sisäinen valinta prosessi

– Tiedote ja kysely tutkinnoille alustavista suunnitelmista kalenterivuoden ja seuraavan kevään aikana (Kyselyn

ajoitus vuoden alussa)

• Kysytään suunnitelmistaa järjestää ja lähettää. Kysely on alustava, eikä sitouta tutkintoja. 

• Tässä vaiheessa ei tehdä/vahvisteta valintoja.

• Tuloksia käytetään arviointityökaluna rahoitushakemuksen tekemisessä

– KA131-hakemus helmikuussa ja BIP-kurssimyöntöjen tiedot kesäkuussa

– Metropolia sisäinen haku järjestettäville BIP-kursseille syys-lokakuussa

• Tiedote ja info tutkinnoille

• Kansainvälistymispalvelut tekee valinnat Erasmus-kriteereihin pohjautuen

• Tiedot tutkinnoille loka-marraskuussa

– Jos kaikkia kursseja ei valita ensimmäisessä haussa, järjestetään toinen tilanteen mukaan sopivalla aikataululla

– Orientaatio järjestävälle yksikölle

• Osallistujina vähintään nimetty vastuuhenkilö ja projektikoordinaattori (+ budjettivastaava)

• Sitoutumiskirjeet partnereilta

• BIP data sheet

• Järjestävä yksikkö vastuussa toteutuksesta

– Kansainvälistymispalvelut avustaa työnjaon mukaisesti

• Viimeistely

– Erasmus-koordinaattori hoitaa BM-kirjaukset, tarkistaa OS-tuen käytön ja hoitaa loppuraportoinnin



Metropolia BIP järjestävänä tahona

• Järjestävä yksikkö

– vastaa BIPin järjestämisestä ja käytännön toteutuksesta Metropoliassa sekä toimii Metropolian edustajana ja 

kontaktina partneriryhmässä. (mkl. tapahtumakoordinointi, tilajärjestelyt, mahdolliset saapuvien osallistujien 

hotellivaraukset, ym.) 

– koordinoi osallistujien valinnat yhdessä partnerityhmän kanssa

– vastaa lähi- ja virtuaaliopetuksen järjestelyistä yhteystyössä partnerityhmän kanssa sekä opintopisteiden 

myöntämisestä. 

– vastaa järjestelytuen käytöstä

– Järjestämisessä mukana: tutkintovastaava ja projektikoordinaattori (mahdollinen harjoittelija) + partnereiden

yhteyshenkilöt

• Metropolian Kansainvälistymispalvelut

– huolehtii saapuville oppijaosallistujille vaihto-opiskelijastatuksen ja opiskelijaoikeuden, jotta tutkinto voi kirjata 

opinnot. 

– huolehtii oppijaosallistujien sekä opettaja- ja henkilökuntavaihtojen vaadittavista Erasmus-dokumenteista 

yhteistyössä järjestävän tutkinnon ja partnerien kanssa. 

– varmistaa Erasmus+ -partnerisopimuksen voimassaolon 

– Vastuussa BM-kirjauksista

– vastuussa Erasmus+ eurooppalaisen liikkuvuusohjelman väli- ja loppuraportoinnista sekä Erasmus+ 

eurooppalaisen liikkuvuusohjelman kokonaisbudjetista. 

– Järjestämisessä mukana: tutkinnon nimetty kv-asiantuntija ja Erasmus-koordinaattori + partnereiden IRO



Mikä toimii, mikä ei?

• Selkeä sisäinen prosessi ja työnjako

– Asiat tehdään hyvin selkeäksi heti alussa (liiankin selkeäksi?)

– Tehtävien ‘liukumista’ kv-toimistolle ja harmaata aluetta

– Suositus harjoittelijan ottamisesta mukaan

– Kolmion toiminnan tiivistäminen: tutkinto, kv-asiantuntija, EK (+ partnerit)

– Orientoinnin ja tuen merkitys korostuu > BIP-toiminnan laajentumisen edellytys (ei vain kv-konkarit järjestämässä)

– Järjestelytuen koordinointi

• Partneriyhteistyö

– Commitment letter ja oikeiden yhteyshenkilöiden identifiointi tärkeää

– Kaksi eri ryhmää:  academic + IRO. Molemmille omat tapaamiset

• Mikä on partnereiden rooli ja työmäärä, yhteisopettaminen jne (Liikaa järjestävän tahon harteilla)

• Miten tulkita Erasmus-sääntöjä ja luovia eri hallintorakenteiden kanssa

– BM-koordinointi partnerien kanssa (Epäselvyyttä kirjauksista, BM:ssä näkyy vain kokonaissaldo jne)

• Mobility Online

– Oma blended-pipeline

– DLA: EWP tai Pdf

– Metropolia lähettää kaikille ToRin ja tekee LoCin

• Työmäärä

– Kevyt prosessi tavoitteena

– Tavoitteet ja kunniahimo kohdillaan



Metropolia BIP lähettävänä tahona

• Tiedote ja kysely tutkinnoille alustavista suunnitelmista kalenterivuoden ja seuraavan kevään aikana

(Kyselyn ajoitus vuoden alussa)

– Kysytään suunnitelmistaa järjestää ja lähettää. Kysely on alustava, eikä sitouta tutkintoja. 

– Tuloksia käytetään arviointityökaluna rahoitushakemuksen tekemisessä

• KA131-hakemus helmikuussa

• Liikkuvuusrahoitusvaraus kyselyyn vastannaille. Muut ad hoc –periaatteella, jos rahoitusta riittää

• Ei keskitettyä BIP-hakua. BIPiin osallistuva tutkinto ottaa yhteyttä tutkinnon nimettyyn kv-

asiantuntijaan. 

– Kv-asiantuntija vahvistaa liikkuvuusrahoituksen Erasmus-koordinaattorilta.

– Suunnittelu voi alkaa

• Orientaatio lähettävälle tutkinnolle/yksikölle

– Tutkinto + kv-asiantuntija mukana

– BIP data sheet

• Lähettävä tutkinto/yksikkö vastuussa kokonaisuudesta

– Kansainvälistymispalvelut avustaa työnjaon mukaisesti

• Viimeistely

– Erasmus-koordinaattori hoitaa BM-kirjaukset



Metropolia BIP lähettävänä tahona

• Järjestävä yksikkö

– koordinoi osallistujien valinnat yhdessä partnerityhmän kanssa

– Koordinoi mahdolliset matkan edellyttämät järjestelyt

– vastaa lähi- ja virtuaaliopetuksen järjestelyistä yhteystyössä partnerityhmän kanssa. Koordinoi 

kurssikokonaisuuden toteutuksen ja opinotpisteiden myöntämisen

– Järjestämisessä mukana: tutkintovastaava ja projektikoordinaattori (mahdollinen harjoittelija) + partnereiden

yhteyshenkilöt

• Metropolian Kansainvälistymispalvelut

– varmistaa Erasmus+ -partnerisopimuksen voimassaolon (Lähtökohtaisesti toimitaan 

– Ohjeistaa ja hoitaa apurahojen maksamisen

– huolehtii oppijaosallistujien sekä opettaja- ja henkilökuntavaihtojen vaadittavista Erasmus-dokumenteista 

yhteistyössä partnerin kanssa. 

– Vastuussa BM-kirjauksista

– vastuussa Erasmus+ eurooppalaisen liikkuvuusohjelman väli- ja loppuraportoinnista sekä Erasmus+ 

eurooppalaisen liikkuvuusohjelman kokonaisbudjetista. 

– Järjestämisessä mukana: tutkinnon nimetty kv-asiantuntija ja Erasmus-koordinaattori + partnereiden IRO



Mikä toimii, mikä ei?

• Selkeä prosessi ja selkeä työnjako

– Tässä vielä kehitettävää

– Tehtävien ‘liukumista’ kv-toimistolle ja harmaata aluetta

– Kolmion toiminnan tiivistäminen: tutkinto, kv-asiantuntija, EK (+ partnerit)

– Orientoinnin ja tuen merkitys korostuu > BIP-toiminnan laajentumisen edellytys (ei vain kv-konkarit

järjestämässä)

• Partneriyhteistyö

– Miten tulkita Erasmus-sääntöjä ja luovia eri hallintorakenteiden kanssa

– Yhteneväisten tietojen saaminen

• Liikkujien ohjaus

– Toistaiseksi hyvin kurssikohtaista ja räätälöityä > Tarve prosessin keventämiseen

• Mobility Online

– Oma blended-pipeline

– DLA: EWP tai Pdf

• BM

– Vaadittavien tietojen kerääminen eri lähteistä: liikkujilta, kurssin järjestäjiltä ja partneri-IROlta > Kaikkia ei

saatavissa yhdestä ja samasta lähteestä. *Tuplalistoja*

– Koordinointi partnerien kanssa



Mietiskelyä BIPeistä

• KA131-rahoitushakemus

– Miten arvioida järjestettävien BIPien määrä?

• Haettavien kurssien määrän pitäisi perustua tiedossa oleviin BIPeihin. Tutkintojen toimintasykli on nopeampi. Täytyy varata 

’vähän extraa’?

– Miten arvioida lähtevien liikkujien määrää

• Toistaiseksi hyvin vaikea arvioida ja luvut ovat hyvin pitkälle ns educated guess.

– Hankala arvioida lyhyttä ja pitkää liikkuvuutta samalla luvulla > Aiheuttaako ylilyöntiä ja ylisuuren budjetin?

• Raskas toteutus

– Onko esteenä BIPien määrän kasvulle?

– Kumpi parempi – järjestää vai lähettää?

• Liikkujat

– Prosessi sama kuin pitkissä > Suhteeton määrä työtä

– Onko esteenä osallistujien määrän kasvulle

• BM-ongelmat stressaavat

– Upload ei toimi, saapuvia ei voi seurata, STA-linkitys ei toimi jne.


