
 

 
 
 
 

 

Erasmus+ KA1 liikkuvuustoiminnot 2018 - 2020 hankkeissa  
 

Lähtökohtaisesti liikkuvuustoiminnossa on aina tavoitteena ulkomailla suoritettu ns. fyysinen 

liikkuvuusjakso tai monimuotoliikkuvuus. Monimuotoliikkuvuus tarkoittaa liikkuvuusjaksoa, joka koostuu 

sekä virtuaalisesta että fyysisestä liikkuvuudesta. Virtuaalisen ja fyysisen ulkomaanjakson välissä voi olla aikaa, 

kunhan fyysinen jakso päättyy hankkeen sopimuskauden aikana.  

Virtuaalinen liikkuvuus on toimintaa, joka tapahtuu ainoastaan verkossa (online) osallistujan kotimaassa, 

ilman fyysistä liikkuvuutta. Osallistujalle ei makseta apurahaa kotimaassa virtuaalisesti suoritettavasta 

liikkuvuusjaksosta. Ainoastaan fyysinen liikkuvuus kohdemaahan oikeuttaa Erasmus+ apurahaan. 

Hankkeelle maksetaan organisointitukea osallistujien määrän mukaan ja edunsaaja on oikeutettu 

organisointitukeen heti virtuaalisen jakson alettua.  

Kaikki osallistujat täyttävät osallistujaraportin Mobility Toolissa ja sekä virtuaalinen että fyysinen jakso tulee 

ottaa huomioon osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Opiskelijat voivat tehdä OLS-kieliarvioinnin 

ja hyödyntää OLS-kielikursseja heti monimuotoliikkuvuuden virtuaalisen osuuden alettua. 

Addendum  

Virtuaalisen liikkuvuuden toteuttaminen KA102 ja KA116 -toiminnoissa edellyttää edunsaajalta 

Addendumin allekirjoittamista. Addendum on hankesopimuksen liite (Addendum to the Grant Agreement 

for KA1 Actions), joka sisältää virtuaalisen liikkuvuuden sopimus- ja rahoitusohjeet, jotka ohjaavat KA1 -

hanketoimintaa. 

Liikkuvuusjaksojen raportointi Mobility Toolissa  

Raportointialustalla liikkuvuusjaksoja voi merkitä kolmella eri tavalla toteuman mukaan. MT:ssa 

liikkuvuusjakson tiedoissa on pudotusvalikko, josta valitaan virtuaalinen, fyysinen tai monimuotoliikkuvuus. 

Liikkuvuusjakson tietoihin on lisätty virtuaaliselle liikkuvuudelle päivämääräkentät (start/end date) ja 

kenttä liikkuvuuden kestolle (virtual mobility duration/days) sekä kenttä monimuoto- liikkuvuuden kestolle 

(blended mobility/days). 

 

VIRTUAALINEN LIIKKUVUUS (VIRTUAL MOBILITY) 

Kesto  
 

Virtuaalisen liikkuvuuden minimikesto on yksi päivä, maksimikestoa ei ole määritelty.  
Jakso merkitään raportointialustalle (Mobility Tool) virtuaalisena liikkuvuutena ja kaikki 
pakolliset tiedot alustalla täydennetään.  

Apuraha  Jos liikkuvuus merkitään kokonaan virtuaaliseksi, tulee Mobility Tooliin automaattisesti 
Force majeure -merkintä ja laskennalliseksi apurahaksi 0 euroa. Kun liikkuvuusjakso on 
raportoitu MT:ssa, korvataan edunsaajalle organisointituki maksimissaan 350 e/ osallistuja.  

Raportti  Osallistujaraportin (EU Survey) tavanomaiset säännöt koskevat myös virtuaaliliikkuvuutta. 
Osallistujaraporttia on täydennetty virtuaaliliikkuvuutta koskevilla kysymyksillä. Kaikki 
osallistujat täyttävät raportin. Raportointipyyntö lähtee alustalta automaattisesti 
virtuaalisen jakson päätyttyä.  

Todentaminen Todiste osallistumisesta toimintoon vastaanottavan organisaation allekirjoittamana 
ilmoituksena (osallistumistodistus tai osallistujalista), jossa esitetään osallistujan nimi, 
toiminnon tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivä.  



 
 
 
 
 

FYYSINEN LIIKKUVUUS (PHYSICAL MOBILITY) 

Kesto Fyysisen liikkuvuuden tiedot raportoidaan Mobility Toolissa kuten aiemmin. 

Apuraha  Fyysiselle liikkuvuudelle pätevät samat apurahasäännöt kuin aiemmin. 

Raportti  Liikkuvuuden tiedot raportoidaan Mobility Toolissa kuten aiemmin.  

Todentaminen Todiste osallistumisesta kuten aiemmin.  

MONIMUOTOLIIKKUVUUS (BLENDED MOBILITY) 

Kesto Osallistujan liikkuvuusjakso voi alkaa virtuaalisesti, jos fyysinen matkustaminen 
kohdemaahan ei ole mahdollista. Virtuaalisen ja fyysisen ulkomaanjakson välissä voi olla 
aikaa, kunhan fyysinen jakso päättyy hankkeen sopimuskauden aikana. Fyysisen 
liikkuvuuden tulee täyttää vähintään ulkomaanjakson minimipituus (2 viikkoa). Jakso 
merkitään raportointialustalle monimuotoliikkuvuutena ja kaikki pakolliset tiedot alustalla 
täydennetään. 
Vastavalmistuneiden osallistumismahdollisuutta on pidennetty siten, että opiskelija voi 
lähteä ulkomaanjaksolle 18 kuukauden sisällä valmistumisesta, kun kyse on monimuoto- 
liikkuvuudesta. 

Apuraha  Fyysiselle liikkuvuudelle pätevät samat säännöt kuin aiemmin siten, että monimuoto- 
liikkuvuuden apuraha lasketaan fyysisen liikkuvuuden perusteella.  

Raportti  Osallistujaraportin (EU Survey) tavanomaiset säännöt koskevat myös monimuoto- 
liikkuvuutta. Osallistujaraporttia on täydennetty virtuaaliliikkuvuutta koskevilla 
kysymyksillä. Kaikki osallistujat täyttävät raportin. Raportointipyyntö lähtee alustalta 
automaattisesti jakson päätyttyä. 

Todentaminen Todiste osallistumisesta, kuten fyysisellä liikkuvuusjaksolla.  

 

Virtuaaliliikkuvuuden poikkeukselliset kulut (Exceptional Costs) 

Virtuaaliliikkuvuuden järjestämisessä tarvittavien laitteistojen ja palveluiden hankintaan tai vuokraukseen 

liittyviä kuluja voidaan perustelluista syistä hyväksyä poikkeuksellisten kulujen kategoriassa, vaikka niitä ei 

ole myönnetty hankkeelle. 

Tällaiset laitteet ja palvelut eivät lähtökohtaisesti voi olla organisaatiossa normaalisti käytössä olevia 

toimistotarvikkeita tai laitteita, vaan sellaisia, jotka ovat välttämättömiä virtuaalisen liikkuvuuden tai 

etäosallistumisen toteuttamiseen hankkeen aikana.  

Edunsaaja voi siirtää enintään 10 % liikkuvuushankkeelle myönnetystä tuesta tähän tarkoitukseen 

poikkeukselliset kulut -kululuokkaan.  

Kulujen tulee olla perusteltuja, ja edunsaajan tulee dokumentoida aiheutuneet kulut ja niiden perustelut. 

Erasmus+ -hankkeesta voidaan korvata 75 % aiheutuneista hyväksyttävistä laite- ja palvelukustannuksista. 

Raportointialustan budjettiosioon on lisätty virtuaaliliikkuvuuden poikkeuksellisille kuluille uusi kenttä 

’Exceptional Costs for Services and Equipment’. Poikkeuksellisista kuluista toimitetaan tositteet 

kansalliseen toimistoon loppuraportin yhteydessä 

 

 



 
 
 
 
 

Virtuaaliliikkuvuuden erityistuki (Special needs support) 

Virtuaaliliikkuvuuden järjestämisessä hankkeen kokonaistuesta voidaan käyttää osa myös erityistä tukea 

tarvitsevien osallistujien virtuaaliliikkuvuuden kulujen kattamiseen. Tukea voidaan siirtää mistä tahansa 

kululuokasta erityistuen kululuokkaan. Kaikki kelpoiset kulut korvataan kokonaisuudessaan 100 %, 

tositteita vastaan loppuraportoinnin yhteydessä. 

 

Ota suunnitteluvaiheessa yhteys kansalliseen toimistoon, tarvittaessa. 

Lisätietoja liikkuvuuksien merkitsemisestä raportointialustalle Mobility Toolissa: Mobility Tool - Guide for 

Beneficiaries | MT+ KA1 and KA3 Overview of virtual and blended mobilities 


