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• KA1 Liikkuvuus
(Learning Mobility of Individuals)

• KA2 Yhteistyöhankkeet
(Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices) 

• KA3 Politiikan uudistamisen tuki
(Support for Policy Reform)

Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot



Mitkä tahot voivat osallistua
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▪ Ammatillisen koulutuksen sektorilla toimivat yksityiset tai julkiset organisaatiot, 
kuten:

− Oppilaitokset

− Yritykset, mukaan lukien pk-sektori ja yhteisölliset yritykset

− Työ- ja elinkeinoelämän edustajat, mukaan lukien kauppakamarit ja 
työmarkkinalaitokset

− Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja järjestöt 

− Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason julkiset laitokset

− Ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluja tarjoavat tahot

− Koulutuspolitiikan kentällä toimivat organisaatiot 

− Tutkimuslaitokset ja säätiöt



KA1 – Liikkuvuushankkeen yleiset kriteerit 
▪ Yksityiset henkilöt eivät voi hakea suoraan tukea toiminnosta

▪ Organisaatio voi hakea oman organisaation nimissä vain yhtä liikkuvuushanketta 
per hakukierros

▪ Yhdessä hankkeessa voi hakea sekä opiskelijoiden että henkilöstön 
liikkuvuusjaksoja

▪ Lisäksi organisaatio voi hakea hanketta kansallisen verkoston puolesta 
(verkoston koordinaattorina) samalla hakukierroksella

▪ Kansallisessa verkostossa tulee olla vähintään 3 organisaatiota Suomessa 

▪ Hankkeessa täytyy olla vähintään 2 organisaatiota eri maista

▪ Liikkuvuushanke voi olla yksi- tai kaksivuotinen



Kuka voi osallistua liikkuvuusjaksolle?

Opiskelijat

• Opiskelijat 

• Ammatillisiin tutkintoihin 
vastavalmistuneet (alle 12 kk)

• Ml. erityistarpeiset ja 
heikommassa asemassa olevat 
opiskelijat

Henkilöstö

• Opettajat ja muu henkilöstö 
amm. oppilaitoksessa

• Ammatillisen koulutuksen 
parissa työskentelevät 
henkilöt yrityksissä 

• Kutsuttu ulkomainen 
työelämänedustaja 
opettamaan oppilaitokseen



Hyvän liikkuvuushankkeen palikat

• Tarkoituksenmukaiset ja luotettavat yhteistyökumppanit

• Liikkuvuuden tueksi toteutettujen käytännön järjestelyjen laatu eli miten 
osallistujia perehdytetään, seurataan ja tuetaan liikkuvuustoiminnon 
aikana 

• Oppimistulosten laatu ja vaikutus osallistujiin (kehittyminen, 
työllistyvyys) 

• Osallistujien oppimistulosten tunnustamista koskevien järjestelyjen laatu 
(ECVETistä tietoa esim. www.ecvet-toolkit.eu) 

• Vaikutus osallistuviin organisaatioihin strategian mukaista
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http://www.ecvet-toolkit.eu/


Opiskelijoiden liikkuvuusjaksot

2 viikkoa – 3 kk

• Ulkomailla sijaitsevassa oppilaitoksessa ja/tai yrityksessä suoritettava jakso

3 kk – 12 kk (Erasmus Pro)

• Ulkomailla sijaitsevassa yrityksessä suoritettava jakso. Vastaanottajana voi 
olla myös oppilaitos, mutta toiminnossa on silloin oltava selkeä 
työssäoppimisen painopiste.
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Opiskelijan ulkomaanjakso voi toteutua koulutussopimuksena, 
oppisopimuksena tai oppilaitoksessa tapahtuvana opiskeluna. 



Ryhmäliikkuvuudet

• Liikkuvuustoiminnossa oppilaitoksilla on mahdollisuus toteuttaa 
myös ryhmäliikkuvuuksia. 

• Ryhmäliikkuvuuksien tulee olla hyvin suunniteltuja, aidosti 
opinnollistettuja sekä pedagogisesti tuettuja ja ohjattuja. 

• Esimerkiksi pienryhmälle suunniteltu tehtävä, kuten projektin 
suunnittelu ja toteutus ulkomaisen kumppanin kanssa. 

• Ryhmäliikkuvuudet ovat perusteltuja mm. opintojen alkuvaiheessa 
oleville tai opiskelijoille, joilla ei ole vielä valmiuksia itseohjautuvaan 
liikkuvuuteen.



Valmistelutapaaminen (Advanced Planning Visit)
• Hankkeissa, joihin sisältyy ErasmusPro-jaksoja, voidaan hakea tukea 

valmistelutapaamisia varten

• Kuka voi osallistua? 

ErasmusPro-toimintojen järjestelyihin osallistuva ja lähettävässä 
organisaatiossa (tai konsortion jäsenorganisaatiossa) työskentelevä 
henkilöstö kuten opettajat, kouluttajat tai liikkuvuudesta vastaavat henkilöt.

• Tukikelpoisuuskriteerit:

1. kesto: enintään kolme työpäivää, matkapäivät pois lukien

2. kuhunkin valmistelutapaamiseen voi osallistua vain yksi henkilö

3. vain yksi valmistelutapaaminen vastaanottavaa organisaatiota kohden
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Henkilöstön liikkuvuusjaksot

2 pv (+ matkapäivät) – 2 kk

Opetus-/koulutustehtävät

• Opetus- ja koulutustehtävät kumppanina toimivassa ammatillisessa 
oppilaitoksessa ulkomailla

• Myös yritysten henkilöstö voi opettaa ulkomaisessa ammattioppilaitoksessa

• Ulkomaisen yrityksen edustajan voi kutsua opettamaan suomalaisessa 
oppilaitoksessa 

Henkilöstön koulutus

• Job-shadowing tai työelämäjakso yrityksessä tai ammatillisessa 
oppiaitoksessa
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Tuettavan henkilöstöliikkuvuuden tulee

• nivoutua osallistujaorganisaatioiden strategiaan (tavoitteena 
organisaatioiden perustehtävän nykyaikaistaminen ja 
kansainvälistäminen)

• vastata täsmennettyihin henkilöstön kehittämistarpeisiin 

• käsittää asianmukaiset valinta-, valmistelu- ja jatkotoimet

• varmistaa että henkilöstön oppimistulokset tunnustetaan 
asianmukaisesti ja niitä levitetään ja hyödynnetään laajalti kyseisessä 
organisaatiossa

Huom! Erilaiset kurssit ja messut eivät sellaisenaan sovellu 
liikkuvuusjakson sisällöksi. 11



Mitä kuluja liikkuvuushanke rahoittaa?

Organisointituki (organisational support)

➢ ulkomaanjaksojen lukumäärän 
mukaan

Erityistuki (Special needs’ support) 
➢ erityistä tukea tarvitsivien osallistujien/ 

tukihenkilöiden kuluja 

➢ todellisten kulujen mukaan/€/henkilö

Poikkeukselliset kulut (Exceptional support) 
➢ muita heikommassa asemassa olevien 

opiskelijoiden tukeminen

➢ osallistujien korkeat matkakulut

➢ todellisten kulujen mukaan/€/henkilö

Yksilötuki (Individual support) 
➢ maittain apurahataulukon 

mukaan: pv/€/henkilö

Matkatuki (Travel) 
➢ kilometritaulukon mukaan: 

yhdensuuntaisen matkan 
pituus/€/henkilö

Kielivalmennustuki (Linguistic Support)
➢ OLS (Online Linguistic Support, 

lisenssit 
verkkokielivalmennukseen)

➢ Kielituki (taloudellinen tuki)
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• Tuen laskukriteerit: 
• Kohdemaa

• 3 eri maakategoriaa
• Jakson kesto

• Jakson ensimmäisten 14 päivän tuki on korkeampi kuin 
jakson seuraavien 15-368 päivän 

• Yksilötuki maksetaan myös matkapäiviltä, merkitse ne jakson 
pituuteen 

• Suositellaan, että matka tapahtuu niinä päivinä, kun ei ole 
muuta ohjelmaa

Yksilötuki
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Rates/Country Groups

Receiving Country
Country 

Group

Learners Mobility

€/day

Staff Mobility

€/day

(1-14) (15-360) (1-14) (15-60)

Denmark, Finland, Iceland, 

Ireland, Liechtenstein, 

Luxembourg, Norway, Sweden, 

United Kingdom

1 44 31 126 88

Austria, Belgium, Cyprus, France, 

Germany, Greece, Italy, Malta, 

Netherlands, Portugal, Spain

2 38 27 112 78

Bulgaria, Estonia, 

Czech Republic, Croatia, Hungary, 

Latvia, Lithuania, Poland, 

Romania, Serbia, Slovakia, 

Slovenia, the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia, Turkey

3 33 23 98 69



Matkatuki

“Matkaetäisyydellä” tarkoitetaan yhdensuuntaista etäisyyttä lähtöpaikan ja kohdepaikan välillä, kun taas 
”korvaus” kattaa tuen edestakaiseen matkaan kohteeseen.

Matkaetäisyys (km) Korvaus (EUR)

10-99km: 20 EUR/osallistuja

100-499km: 180 EUR/osallistuja

500-1999km: 275 EUR/osallistuja

2000-2999km: 360 EUR/osallistuja

3000-3999km: 530 EUR/osallistuja

4000-7999km: 820 EUR/osallistuja

8000km tai enemmän: 1500 EUR/osallistuja



Matkakulujen laskeminen 

Matkan pituus 
Tampere-
Marseille 

2359,08 km

Valitaan tuki 
kilometritaulukon 
mukaan: (2000 
ja 2999 km) eli

360 €/henkilö

Korvaus on 
meno-paluu 
matkalle.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Organisointituki

• Liikkuvuuden hallintoon ja toimeenpanoon liittyvät kulut, kuten: 
valmennusjärjestelyt (ammatillinen, kieli- ja kulttuurivalmennus), 
ulkomaanjakson ohjaus ja tuki, oppimistulosten tunnistaminen ja 
tunnustaminen 

• Tuki myönnetään ulkomaanjaksojen määrän mukaan: 

➢ 1-100 osallistujaa = 350 € /osallistuja

➢ 100 < osallistujaa = 200 € /osallistuja



Kielivalmennustuki verkossa 
(OLS – Online Linguistic Support)

Kielivalmennus ja kielitaidon arvioinnit opiskelijoille

✓ Kun ulkomaanjakson kesto on vähintään 19 päivää 

✓ Kun jaksolla käytetty kieli on englanti, saksa, ranska, espanja, italia, hollanti, tšekki, 
puola, portugali, ruotsi, kreikka, tanska, bulgaria, kroatia, unkari, romania, 
slovakki, suomi, latvia, liettua, sloveeni, viro, iiri ja malta *)

➢ Sisältää online kielitaidon arvioinnin (language assessment) ennen 
ulkomaanjaksoa ja sen jälkeen

➢ Opiskelijalla on pääsy verkossa olevaankielivalmennusmateriaaliin
(language course)

*) Iirin ja maltan kielellä ainoastaan kieliarvioinnit



➢Katso lisää: 
https://erasmusplusols.eu/fi/

https://erasmusplusols.eu/fi/


Muu kielivalmennustuki 

Muu kielivalmennus opiskelijoille

✓ Kun ulkomaanjakson kesto on vähintään 19 päivää 

✓ Kun jaksolla käytetty kieli on jokin muu virallinen kieli kuin mitä OLS (Online Linguistic Support) 
tarjoaa

➢ Oppilaitos saa tukea kielivalmennukseen 150 euroa/ opiskelija

➢ Oppilaitoksen tulee järjestää tuella kielivalmennusta opiskelijalle parhaaksi katsomallaan 
tavallaan hakemuksen mukaisesti

➢ Oppilaitoksen tulee todistaa järjestetty kielivalmennus kuitein

Huom! Alle 19 päivän mittaisten ulkomaanjaksojen kielivalmennusta rahoitetaan organisointuesta. 



Erityistuki

• Erityistuki: Kulut, jotka liittyvät suoraan erityistä tukea tarvitsevien osallistujien 
ja avustavien henkilöiden osallistumiseen ja jotka aiheutuvat matka-, yksilö- ja 
organisointitukien lisäksi



Poikkeukselliset kulut – Muita heikommassa 
asemassa olevien opiskelijoiden tuki
• Poikkeukselliset kulut: Kulut, jotka aiheutuvat siitä, että halutaan mahdollistaa 

muita heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden osallistuminen 
hankkeeseen ja jotka aiheutuvat matka-, yksilö- ja organisointitukien lisäksi 

• Muita heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden valinta poikkeuksellisten 
kulujen tuen saajiksi on edunsaajan suoritettava luotettavasti tasapuolisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta noudattaen. Edunsaajan tulee dokumentoida 
oppilaitoksen hankeasiakirjoihin valintamenettely ja perusteet, joilla 
tuensaajat hankkeessa on valittu. 

• Loppuraportissa raportoidaan tuensaajakohtaisesti todelliset kulut (enintään 
tuensaajakohtaisesti myönnetty summa €/henkilö). Loppuraporttiin on liitettävä 
käteiskuitteja tai laskuja (laskuun liitettävä maksukuitti tai kirjanpidon ote) 
vähintään raportoidun summan verran, esim. majoituksesta).
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Poikkeukselliset kulut – Lisätuki korkeisiin 
matkakuluihin
• Liikkuvuushankkeet voivat hakea lisätukea, maksimissaan 80 % matkakuluista, 

osallistujien kalliisiin matkakustannuksiin. Hakuvaiheessa hakijan tulee tehdä 
ennakkolaskelma matkakuluista ja kattava kuvaus ja perustelut.

• Perustelujen tulee sisältää vähintään matkareitin kuvaus, matkan pituus 
välimatkalaskimen mukaan ja eritelty kustannusarvio matkakuluista. 

Todentaminen:

• Poikkeuksellisten kulujen korotettu matkatuki todennetaan aina todellisten 
kulujen mukaan tositteilla/ kuiteilla ja loppuraporttiin liitetään myös ote 
organisaation matkalaskusta sekä osallistumistodistus.

• Huomioi, että matkakulu haetaan joko matkatukikorvauksen mukaan tai 
poikkeuksellisina kuluna (ei molemmissa)!
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HAKUAJAT 

▪ Sähköinen hakumenettely 

▪ Hakuwebinaari KA1 –hanketta hakeville on 3.12. 2019  

▪ Kyselytunti liikkuvuushankkeen hakijalle 10.1. 2020

▪ Linkki hakulomakkeisiin sekä lisätietoa hausta verkkosivuillamme:  
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuushankkeen-ka1-hakijalle

Hakuaika päättyy 5.2.2020 klo 13.00 Suomen aikaa
(mutta älä jätä lähettämistä viime hetkeen)

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuushankkeen-ka1-hakijalle


➢ Tutustu vuonna 2014‒2019 Suomesta rahoitettuihin Erasmus+ 

ammatillisen koulutuksen hankkeisiin:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/rahoitetut-hankkeet-ja-tietoa-hakukierroksista

➢ Hankekuvaukset vuonna 2014‒2019 hyväksytyistä Erasmus+ 

ammatillisen koulutuksen hankkeista:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

➢ Kokemustarinoita hankkeista: 
oph.fi/erasmusammatilliselle

Aiempien hakukierrosten tuloksia
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/rahoitetut-hankkeet-ja-tietoa-hakukierroksista
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


LISÄTIETOJA

• Ammatillinen koulutuksen verkkopalvelu:

oph.fi/erasmusammatilliselle

• Kysymykset osoitteeseen: 

erasmus.ammatillinen(at)oph.fi TAI etunimi.sukunimi(at)oph.fi

• Liity CAMI-listalle!  →
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/cami

• Twitter @EDUFI_VocEd

• Tilaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ammatillisen 
koulutuksen uutiskirje osoitteessa http://uutiskirje.oph.fi
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https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/cami
http://uutiskirje.oph.fi/

