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Sisältö
• EU-tuen myöntö 2018-2019 ja siihen liittyvät periaatteet

• Sopimuskauden 2018-2019 apurahasummat opiskelija- ja 
henkilökuntaliikkuvuudessa

• Korkeakoulukohtaisten kuukausiapurahojen ilmoittaminen 2018-2019

• Keskeisimmät sääntömuutokset 2018-kaudelle

• Digiharjoittelu ja henkilökunnan pedagogiset vaihdot 

• Muutokset sopimuspohjissa (LA, grant agreements, student charter)

• OLS- ja OLS for refugees 2018-2019

• Ennakkotietoa sopimuskauden 2017 lisäapurahoista
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KA103 Liikkuvuustuen myöntö 
ja sopimuskauden 
päivämäärät 2018-19
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Liikkuvuustuen myöntö 2018 (päätös 10.4.2018)

• Liikkuvuustukea myönnetään 13,1 milj EUR (kasvua 1,5 milj EUR vuodesta 2017 
ja 3,0 milj EUR vuodesta 2016)

• Tukisummissa tuntuvaa kasvua

• Opiskelijavaihdon tuki 300 € / kk (2017: 260 €, 2016: 230 €)

• Harjoittelijavaihdon tuki 400 € / kk (2017: 360 €, 2016: 330 €)

• Opettaja- ja henkilökuntavaihdon tukea ei leikattu, tuki 625 tai 710 € / vaihto

• OS-tuki: liikkujat 1 - 100: 350 €, liikkujat 101 ->: 200 €

• Myöntöperusteena kahden aiemman vuoden toteuma ja haetut määrät, 
huomioitu myös toteutuneet vaihtojen kestot SMS- ja SMP-tukia myönnettäessä
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Liikkuvuustuen myöntö 2018 (päätös 10.4.2018)

• Lisäapurahoihin varataan 106 047 € ja lisäapurahoja voidaan myöntää 
enemmänkin, jos

• Korkeakoulut ilmoittavat väliraporteissa palautuvasta tuesta

• Muuta käyttämätöntä tukea vapautuu vuoden aikana 

• Lisäapurahoja haetaan helmikuussa 2019 väliraportoinnin yhteydessä

• Esteettömyystukeen varataan 30 000 €, varaus sisältyy ym. 
lisäapurahavaraukseen, jatkuva haku
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Sopimuskausi 2018 - 2019

• Sopimuskausi on 1.6.2018 – 30.9.2019 (16 kk)

• Väliraportointi ja lisäapurahojen haku pe 15.2.2019

• Loppuraportointi pe 15.11.2019
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KA103 Liikkuvuusapurahat 
2018-19
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KA103 Muutoksia liikkuvuusapurahoihin
• Opiskelija-apurahat: 

• Kuukausiapurahojen minimi- ja maksimituet ovat kasvaneet aiemmasta n. 10 
% -> korkeakoulujen tulee varautua tarkistamaan/korottamaan apurahoja

• Muutoksia maaryhmissä: maat ryhmitelty nyt uudestaan elinkustannusten 
perusteella

- Ks taulukko ->

• Mikä ei muutu?

- Harjoitteluun top up-apuraha 100 – 200 € / kk

- Perheellisille opiskelijoille top up-apuraha 200 € / kk sekä opiskelijavaihtoon että 
harjoitteluun
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KA103 Opiskelijavaihtoapurahat 2018 ->

Host country
Grant range
(€/month)

Group 1, Programme Countries
with higher living costs

Denmark, Iceland, Ireland, Luxembourg, Sweden, United
Kingdom, Liechtenstein, Norway

220 – 470

Group 2, Programme Countries
with medium or lower living
costs

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia,
Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Slovakia, Slovenia, Spain, former Yugoslav Republic of
Macedonia, Turkey

170 – 420
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HUOM: Lihavoidut maat ovat vaihtaneet maaryhmää



KA103 Muutoksia liikkuvuusapurahoihin
• Henkilöstön apurahat:

• Oleskelutuki: Muutoksia maaryhmissä, minimituet ryhmittäin 60 – 80 € (ei 
enää 50 € mihinkään maihin). Suomi vastaanottavana maana siirtynyt 
kalleimpaan maaryhmään.

• Matkatuki: 20 €, jos etäisyys 10 – 99 km.
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KA103 ST-vaihtojen oleskelutuki 2018 ->
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Receiving country
Grant (€ per day) Grant ( € per day)

Days 1 - 14 Days 15 - 60

Group A - Norway, Denmark, Luxembourg,
United Kingdom, Iceland, Sweden, Ireland,
Finland*, Liechtenstein

80 56

Group B - Netherlands, Austria, Belgium,
France, Germany, Italy, Spain, Cyprus,
Greece, Malta, Portugal

70 49

Group C - Slovenia, Estonia, Latvia,
Croatia, Slovakia, Czech Republic,
Lithuania, Turkey, Hungary, Poland,
Romania, Bulgaria, the Former Yugoslav
Republic of Macedonia

60 42

* = koskee yrityksistä Suomeen opettajavaihtoon kutsuttavia

Lihavoidut vaihtaneet maaryhmää



UUTTA: Poikkeukselliset kulut – korotettu 
matkatuki ST-vaihdoille

• Vuoden 2017-18 KA103 hankkeille oli tarjolla ns. top up –tuki opettaja- ja henkilökuntavaihdon 
kalliisiin maan sisäisiin matkakustannuksiin (lisätuki 180 €, jos lähtö- tai kohdemaan sisäiset 
matkakustannukset ylittävät 225 €) -> tämä poistuu

• Vuoden 2018-19 hankkeista alkaen uusi kulutyyppi: Poikkeuksellisest kulut – exceptional costs: 
korotettu matkatuki opettaja- ja henkilökuntavaihdon poikkeuksellisen kalliisiin matkakuluihin

• Lisätuki on korkeintaan 80 % todellisista matkakuluista

• Jos matkatuki raportoidaan poikkeuksellisena kuluna, korvaa se välimatkalaskurin mukaisen 
matkatuen eli sitä ei raportoida lainkaan

• Tuen voi raportoida, jos korkeakoulu pystyy perustelemaan, että välimatkalaskurin mukainen 
korvaus ei kata vähintään 70 % osallistujan matkakuluista. Tätä varten on dokumentoitava 
ennakkolaskelma matkakuluista ja kattava kuvaus ja perustelut, jotka on liitettävä vaihdon 
dokumentteihin. 

• Matkat toteutetaan taloudellisimmalla tavalla. Ennakkolaskelman perusteluissa ja 
loppuraportin kulujen todentamissa noudatetaan korkeakoulun matkakorvaussääntöjä.   



Poikkeukselliset kulut – kalliit matkat

Ranua FI – Hull UK

Etäisyys mitattuna laskurilla 
1993,03 km

Tuki 275 €/osallistuja

Ranua FI – Hull UK

Bussi Ranua – Rovaniemi 15€
Lento Rovaniemi – Lontoo (Helsinki) -
Rovaniemi 250€
Juna Lontoo – Hull – Lontoo 150€ 
Bussi Rovaniemi – Ranua 15 €
Yhteensä 430€

Tuki 344 €/osallistuja
(430€* 80% = 344€)  

Hyöty: 69€. Lisätyö: 
• matkakulujen ennakkolaskelma, 
• kulujen kuvaukset ja kattavat perustelut vaihdon dokumenteissa
• kuittien/tositteiden/osallistumistodistusten keräys, 
• loppuraportissa todellisten kulujen erittely ja kuittien/tositteiden 

skannaus / ote organisaation matkajärjestelmästä  (esim. M2 
matkalasku)

Matkatuki Poikkeukselliset kulut

Helppoa:
• yksikkökuluna matkakulun kilometrimäärän saa laskurista
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm

• tositteena toimii vastaanottavan organisaation todistus 
vaihdosta

• Mobility Tooliin valitaan oikea distance band

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Miten tuki määräytyy? Tukisumma 

Välimatkalaskurin matkatuki

linnuntietä organisaatioiden välillä
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm

Välimatkalaskuri / liikkuva hlö 
0-99 km = 20 €/hlö                        
100-499 km = 180 €/hlö               
500-1999 km = 275 €/hlö
2000-2999 km = 360 €/hlö
3000-3999 km = 530 €/hlö
4000-7999 km = 820 €/hlö
8000 km– =1500 €/hlö

Poikkeukselliset kulut / Exceptional Costs: 
alin kulu, jolla poikkeuksellisen korvauksen 
voi saada

70 % = välimatkalaskurin summa / 0,7

Poikkeukselliset kulut / Välimatkalaskuri / liikkuva hlö
0-99 km = 29 €/hlö                        
100-499 km = 258 €/hlö               
500-1999 km = 393 €/hlö             
2000-2999 km = 514 €/hlö
3000-3999 km = 757 €/hlö
4000-7999 km = 1171 €/hlö
8000 km– = 2145 €/hlö

• Matkakulu raportoidaan joko tavanomaisena matkatukena tai poikkeuksellisena tukena. 
• Poikkeukselliset kulut pitää perustella kattavasti, kulut ilmoittaa konkreettisesti ja viitata välimatkalaskurin km-määrään. 

• Matkareitin kuvaus 
• Välimatkalaskurin km-määrä 
• Matkakulujen kustannusarvio

• Poikkeukselliset kulujen todentaminen perustuu loppuraporttivaiheessa todellisiin kuluihin, jotka pitää todentaa tositteilla/
kuiteilla/ ote organisaation matkajärjestelmästä  (esim. M2 matkalasku)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Siirtomahdollisuudet

• enintään 100 % opiskelijavaihtoapurahoista voi siirtää harjoittelijavaihtoapurahoi-
hin tai päinvastoin 

• enintään 100 % opettajavaihtoapurahoista voi siirtää 
henkilökuntavaihtoapurahoihin tai päinvastoin 

• enintään 100 % opettaja- ja henkilökuntavaihtoapurahoista voi siirtää opiskelija-
ja harjoittelijavaihtoapurahoihin 

• enintään 100 % OS-tuesta voi siirtää opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon ja/tai opet-
taja- ja henkilökuntavaihtoon: MUUTOS 2017-18 sopimuskaudesta alkaen! 
(aiemmin 50 %)

• opiskelija- ja harjoittelijavaihtoapurahoista ei saa siirtää muihin toimintoihin. 
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Apurahailmoitukset 
korkeakouluilta 2018-19

09/05/2018Opetushallitus 16



Apurahailmoitukset korkeakouluilta 1/2

• Korkeakoulu / konsortio määrittelee opiskelija- ja harjoittelijavaihdon apurahat 
jokaista sopimuskautta varten erikseen

• Tavoitteena EU-tuen tehokas käyttö

• Samoja tukisummia on käytettävä sopimuskauden ajan – summia ei voi 
korottaa, vaikka tukea olisi jäljellä!

• Nyt jokaisen tulee korottaa tukisummia keskimäärin vähintään 40 EUR / kk!

• Lisäkorotustarve, jos aiemmin palautunut SMS- tai SMP-tukea?

• Apurahailmoitukset kerätään OPH:een webropol-lomakkeella pe 25.5.2018 
mennessä
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Apurahailmoitukset korkeakouluilta 2/2

• Apurahakyselyllä kartoitetaan myös korkeakoulujen mielipiteitä siitä, tulisiko 
opiskelija-apurahat jatkossa määritellä kansallisesti

• Kyllä vai ei, perustelut

• Päätökset tehdään syksyllä 2018 vuoden 2019 hakukierroksen osalta
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Digiharjoittelut ja opettajien 
pedagogista osaamista 
kehittävät vaihdot 2018 ->
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KA103 + KA107: Digitaitoja kehittävät 
harjoittelujaksot (SMP) 1/3
• Erasmus+ -ohjelma haluaa lisätä korkeakouluopiskelijoiden sellaisien 

harjoittelujaksojen määrää, jotka kehittävät opiskelijan tai vastavalmistuneen 
digitaitoja 

• Digitaidot voivat pitää sisällään jotakin seuraavista:

Digital marketing (e.g. social media management, web analytics); digital
graphical, mechanical or architectural design; development of apps, software, 
scripts, or websites; installation, maintenance and management of IT systems
and networks; cybersecurity; data analytics, mining and visualisation; 
programming and training of robots and artificial intelligence applications.

HUOM: Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are
not considered in this category.
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KA103 + KA107: Digitaitoja kehittävät 
harjoittelujaksot (SMP) 2/3

• Koskee ainoastaan Suomesta lähteviä harjoitteluja

• Kaikkien koulutusalojen opiskelijoille

• Tutkinto-opiskelijat ja vastavalmistuneet. Kumppanimaihin suuntautuvat 
harjoittelut mahdollisia vain tutkinto-opiskelijoille

• Sama apuraha kuin muillekin harjoitteluun lähteville

• Yksinkertainen raportointi: digiharjoittelut merkitään Mobility Toolissa (”flag”)

• Learning Agreementiin myös merkintä digiharjoittelusta
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KA103 + KA107: Digitaitoja kehittävät 
harjoittelujaksot (SMP) 3/3

• Komissio on tuottanut tiedotus- ja 
promomateriaalia opiskelijoille, 
yrityksille ja korkeakouluille

• Materiaalit nyt OPH:n nettisivuilla
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http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/liikkuvuus/opiskelu_ja_harjoittelu_ulkomailla/digiharjoittelun_viestintamateriaali


KA103 Painotus opettajien pedagogisten taitojen 
kehittämiseen 1/2

• Halutaan lisätä opetushenkilökunnan pedagogista osaamista sekä osaamista 
opetussuunnitelmien kehittämistyössä -> Tavoitteena lisätä opettajien Erasmus+ 
-vaihtojaksoja, jotka kehittävät näitä taitoja. Vaihdot voivat olla:

• Henkilökuntavaihtoja (STT)

• Opettajavaihtoja (STA), jolloin vaadittava minimiopetustuntimäärä on 4 h per 
viikko (tai sitä lyhyempi jakso)

• KA103 hakulomakkeessa ilmoitettu tällaisten vaihtojen tavoitteellinen osuus 
kaikista toteutettavista ST-vaihdoista

• Ei tarjolla lisärahoitusta
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KA103 Painotus opettajien pedagogisten taitojen 
kehittämiseen 2/2

• Yksinkertainen raportointi: vaihdot merkitään Mobility Toolissa (”flag”)

• Sanallisesti hyvien käytäntöjen raportointi

• Tavoiteosuuden toteutumista seurataan loppuraportoinnin yhteydessä

• Korkeakoulujen tavoiteosuudet KA103-hakemuksissa 2018: 

Opettajien pedagogisten ST-vaihtojen osuus kaikista ST-vaihdoista, 

vaihteluväli 5 % - 100 %, keskiarvo 40 %

• Mutta millaiset ovat minimikriteerit pedagogiselle ST-vaihdolle…?
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KA103 Muutoksia ST-liikkuvuuteen

• Yhdistetty opettaja- ja henkilökuntavaihtojakso STA + STT: 
minimiopetustuntimäärä 4 h (jakson minimikesto 2 pv)  

• Yrityksistä korkeakouluihin kutsuttavat opettajavaihdot

• Ei enää minimiopetustuntimäärää

09/05/2018 Opetushallitus 25



Toinen lisäapurahakierros 2017-2018

• Lisäapurahoja haki 9 korkeakoulua, haettu tuki yhteensä 153 000€

• Alle tuhannen euron myöntöjä ei tehty
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Online 
Linguistic 
Support



OLS-lisenssit sopimuskaudelle 2018-2019

• Lisenssit on jaettu korkeakouluille ja ne ovat käytettävissä OLS-portaalissa

• Korkeakoulukohtainen lisenssimäärä on arvio lähtevistä opiskelijoista eli:

SMS + SMP yhteenlaskettu määrä + 25% ”bufferia”

• Uuden kauden lisensseihin on aina käyttöoikeus ainoastaan OLS-
pääkäyttäjällä

 Secondary contact -henkilöt ja osoitteet on lisättävä OLSiin jokaiselle sopimuskaudelle
uudestaan

 Ensisijainen käyttäjä sama, joka on ilmoitettu liikkuvuustukihakemuksessa 2018
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OLS ja muutokset 2018
• Samoilla tunnuksilla opiskelijan kurssinäkymään ja lisenssien hallintanäkymään

• Jos opiskelija on saanut ensimmäisestä testistä C2, ei toista testiä tarvitse enää 
tehdä. Muutos voimassa kaikille opiskelijoille, riippumatta siitä, milloin 
liikkuvuusjakso on alkanut. Vasta toukokuusta 2018 kakkoskutsu poistuu C2-
tuloksen saaneilta.

• Kielikurssia voi opiskella vielä 2kk liikkuvuusjakson päättymisen jälkeen. 

Toukokuussa 2018 uudet kielet:

• Testeissä kuusi uutta kieltä: Estonian (ET), Irish (GA), Latvian (LV), Lithuanian (LT), 
Maltese (MT) and Slovenian (SL)

• Kielikursseissa kuusi uutta kieltä: Estonian (ET) - A1, Latvian (LV) - A1, Lithuanian
(LT) - A1, Slovenian (SL) - A1  tulossa myös MT ja SL

• Kurssitason nosto: Czech (CS) - A2
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OLS –kielet tällä hetkellä:

• A1-C2: English, French, German, Spanish, Italian, Dutch

• A1-B2 Portuguese; A1-A2 Czech

• A1: Bulgarian, Croatian, Danish, Estonian, Finnish, Greek, 
Hungarian, Irish Gaelic, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, 
Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

!!!OLS-oppaita on päivitetty maaliskuussa 2018!
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OLS for refugees

• Mukana jo olevien korkeakoulujen lisenssit ovat voimassa 31.05.2019 asti

 Lisenssit eivät enää ole sidoksissa sopimuskauteen

• Refugees –aloitteeseen voi edelleen tulla mukaan

 Erillisitä hakua ei järjestetä

 Yhteydenotto & pyyntö lisenssimäärästä suoraan erasmus@oph.fi
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Korkeakoulun ja liikkujien 
väliset sopimukset

Muutokset sopimuskaudella 2018-2019
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Opiskelijat (SMS) – grant agreement & LA

• Grant agreement: lisätty uudet OLS-kielet

• Learning agreement SMS, guidelines:

In case of thesis research/doctoral work at the receiving institution, the component "Thesis 
research" or "Doctoral work" will be included in Table A. If no ECTS credits are provided by 
the receiving institution, it is sufficient to write "not applicable" in that column. The 
thesis/doctoral work and the associated workload in ECTS credits will be included in Table B, 
if relevant for the sending institution.  

Mobility participants with a level B2 or higher at the first language assessment in their main 
language of instruction have the opportunity to follow an OLS language course either in 
that language or in the local language of the country, provided it is available in the OLS. It is 
up to Sending Institution to indicate this choice directly in the OLS.
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Harjoittelu (SMP) – grant agreement & LA

Guidelines & form for SMP – learning agreement

• If the traineeship can be considered a Traineeship in digital skills it should be 
indicated by checking "yes" in the relevant field:

• Traineeship in digital skills: any traineeship where trainees receive training and practice in at least one 
or more of the following activities: digital marketing (e.g. social media management, web analytics); 
digital graphical, mechanical or architectural design; development of apps, software, scripts, or 
websites; installation, maintenance and management of IT systems and networks; cybersecurity; data 
analytics, mining and visualisation; programming and training of robots and artificial intelligence 
applications. Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are not considered 
in this category.

• Grant agreement: lisätty uudet OLS-kielet

• Grant agreement: rasti digitaalisille taidoille
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Opettajat (STA) mobility agreement
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Kutsuttavat luennoijat, poistettu NACE-koodi

Adaptations to the template:

In case the mobility combines teaching and training activities, this template should be used and adjusted to fit both 
activity types.

In the case of mobility between Programme and Partner Country HEIs, this agreement must be always signed by the 
staff member, the Programme Country HEI and the Partner Country HEI (three signatures in total). 

In the case of invited staff from enterprises to teach in Partner Country HEIs, this agreement must be signed by the 
participant, the Programme Country HEI as beneficiary; the Partner Country HEI receiving the staff member and the 
Programme Country enterprise (four signatures in total).  An additional space will be added for signature of the 
Programme Country HEI organising the mobility. 

For invited staff from enterprises to teach in Programme Country HEIs, it will be sufficient with the signature of the 
staff member, the Programme Country HEI and the sending organisation (three signatures in total, same as in 
mobility between Programme Countries).



Henkilökunta (STT) mobility agreement
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Poistettu NACE-koodi

Adaptations to the template:

• In case the mobility combines teaching and training activities, the mobility agreement for teaching 
template should be used and adjusted to fit both activity types.

• In the case of mobility between Programme and Partner Country HEIs, this agreement must be always signed by 
the staff member, the Programme Country HEI and the Partner Country HEI (three signatures in total). 

• In the case of invited staff from enterprises to teach in Partner Country HEIs, this agreement must be signed by 
the participant, the Programme Country HEI as beneficiary; the Partner Country HEI receiving the staff member 
and the Programme Country enterprise (four signatures in total).  An additional space will be added for signature 
of the Programme Country HEI organising the mobility. 

• For invited staff from enterprises to teach in Programme Country HEIs, it will be sufficient with the signature of 
the staff member, the Programme Country HEI and the sending organisation (three signatures in total, same as in 
mobility between Programme Countries).



STAFF (STA & STT) – grant agreement

Adaptations of this template:

• In case the mobility combines teaching and training activities, this template should be used and 
adjusted to fit both activity types.

• In the case of mobility between Programme and Partner Country HEIs, this agreement must be 
always signed by the staff member, the Programme Country HEI and the Partner Country HEI (three 
signatures in total). 

• In the case of invited staff from enterprises to teach in Partner Country HEIs, this agreement must 
be signed by the participant, the Programme Country HEI as beneficiary; the Partner Country HEI 
receiving the staff member and the Programme Country enterprise (four signatures in total).  An 
additional space will be added for signature of the Programme Country HEI organising the mobility. 

• For invited staff from enterprises to teach in Programme Country HEIs, it will be sufficient with the 
signature of the staff member, the Programme Country HEI and the sending organisation (three 
signatures in total, same as in mobility between Programme Countries).
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Kysymyksiä

? ? ?

Ja kiitos ☺


