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Avaintoimi 1: globaali liikkuvuus, KA107
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/av
aintoimi_1_globaali_liikkuvuus



Liikkuvuustukiopas

• Kansallisesti laadittu opas liikkuvuuden 
hallinnointiin

• Sopimuksen osa, joka päivitetään jokaiselle 
sopimuskaudelle ja pyritään päivittämään myös 
sopimuskauden aikana 

• 2016 opas päivitetty koskemaan myös globaalia 
liikkuvuutta!

• Sisältää keskeisimmät liikkuvuuden hallinnointiin 
liittyvät asiat

• Saa vinkata, jos keskeisiä asioita uupuu!



Yksilöapurahat



Globaalin liikkuvuuden apurahat

• Globaalin liikkuvuuden kaikki yksilöapurahat 
koostuvat matkatuesta ja oleskelutuesta

• Apurahat kiinteitä yksikköhintoja, jotka eivät riipu 
todellisista kustannuksista (= apuraha voi jopa olla 
suurempi kuin todelliset kulut)

• Apuraha lasketaan jokaista vaihtoa varten 
erikseen vaihdon todellisen keston ja lähtö- ja 
kohdekaupungin välisen todellisen etäisyyden 
perusteella (= lopulliset yksilöapurahat voivat erota 
korkeakoululle CIMOsta myönnetyistä)



Globaalin liikkuvuuden apurahat

• Pääsääntöisesti tukea on maksettava koko
liikkuvuusjakson ajalle, osittaisten nolla-
apurahojen tulisi olla poikkeus (mutta näin voi
menetellä, jos tuki loppunut), nolla-päivät
kirjataan Mobility Tooliin

• Koko vaihdon toteuttaminen nolla-apurahalla on 
sallittua (jos vaihto voidaan maksaa muista
varoista)



Oleskelutuki (individual support)

OPISKELIJOIDEN OLESKELUTUKI: 

• Lähtevien apuraha: 650 €/kk

• Saapuvien apuraha: 850 €/kk

• HUOM: Kuukausiapurahaa maksetaan täysille kuukausille, 
päiväkohtaista apurahaa irtopäiville. Päiväkohtainen 
apuraha = 1/30 kuukausiapurahasta.

HENKILÖKUNNAN OLESKELUTUKI:

• Lähtevien apuraha: 160 €/päivä

• Saapuvien apuraha: 140 €/päivä

• HUOM: nämä summat vaihtopäiville 1 – 14. Päiville 15 – 60 
oleskelutuki 70 %. MT laskee automaattisesti.



Oleskelutuki (individual support)

• Oleskelutuki kannattaa laskea Mobility Toolin
avulla syöttämällä liikkuvuusjakson tietoihin
vaihdon suunniteltu alku- ja loppupäivämäärä -> 
MT ilmoittaa oleskelutuen suuruuden

• Jos vaihdon kesto muuttuu suunnitellusta, 
on apuraha laskettava uudestaan (jos
opiskelijavaihdon keston muutos +/- 5 pv: ei
kestoa tarvitse muuttaa MT:in, eikä apurahaa
laskea uudestaan)



Matkatuki

• Matkatuki lasketaan lähtö- ja
kohdepaikkakunnan välisen
yhdensuuntaisen suoran etäisyyden
perusteella

• Käytetään: Välimatkalaskuri (Distance calculator)

• HUOM: Matkatuki voi olla eri suuruinen saman
yhteistyömaan kanssa tehtävissä vaihdoissa, jos maa on 
suuri

• Matkatuki on sama sekä opiskelijoille että
henkilökunnalle

• Matkatuen suuruus määritellään seuraavasta
taulukosta

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


Matkatuki



Apurahaperiaatteita

• Lähtevien opiskelijoiden ja saapuvien opiskelijoiden ja 
henkilöstön tulee saada vaihdolle laskettu 
apuraha kokonaisuudessaan

• Suomesta lähtevä henkilöstö: jos vaihto toteutetaan 
työmatkana, korvataan kulut normaalin 
työmatkakäytännön mukaan. Mahdollinen yli jäävä apuraha 
jää korkeakoululle ja sitä voi käyttää OS-tuen tapaan.

• Korkeakoulu voi maksaa saapuvien kuluja (esim
matkat, majoitus) suoraan. Nämä kulut kirjataan 
apurahasopimukseen ja vain tuen loppuosa 
maksetaan liikkujalle. Asiasta on syytä sopia 
partnerikorkeakoulun ja liikkujan kanssa etukäteen.



OS-tuki 



OS-tuki

• Vaihtojen järjestämisen tuki eli OS-tuki 
(organisational support)

• Tarkoitettu vaihtoja tukeviin toimiin, joilla 
varmistetaan vaihtojen laatu, esim:

• Kurssikatalogi ja tiedotusmateriaali

• Vaihtoon osallistuvien valinta, ohjaus ja 
tutorointi

• Saapuvien ja lähtevien liikkujien orientointi

• Kieli- ja kulttuurivalmennus

• Seuranta- ja arviointivierailut 
yhteistyökorkeakouluihin



OS-tuki

• Kiinteä tuki: 

• 350 € / vaihto (1-100 vaihtoa), 

• 200 € / vaihto (101-> vaihtoa)

• Globaalissa liikkuvuudessa OS-tuki voidaan jakaa 
lähettävän ja vastaanottavan korkeakoulun kesken

• Ei raportoida tuen käyttöä, tukisumma tarkistetaan 
loppuraportin jälkeen liikkujamäärän perusteella 
(10% toleranssi)

• OS-tuesta voi siirtää apurahoihin 50%

• OS-tuen määrä ei kasva, jos liikkuvuusmäärä 
kasvaa alun perin suunnitellusta



Siirrot ja 
sopimusmuutokset



Mikä ei ole sallittua missään 
olosuhteissa

• Matka- ja oleskelutukea ei voi siirtää toisen 

kumppanimaan kanssa tehtävään yhteistyöhön 

edes saman tukikorin sisällä



Muutokset, jotka korkeakoulu voi 
tehdä itsenäisesti ilman 
sopimusmuutosta:

• Myönnettyjen vaihtojen 

a) kestoja tai b) liikkujien määrää voi muuttaa saman flown

sisällä [flow = sama kumppanimaa, suunta, vaihtotyyppi 

(students, teachers, staff) ja 2015 hankkeissa myös 

tutkintotaso]

• OS-tuesta saa siirtää 50 % apurahoihin

• Muutokset tutkintotasoon v.2016 hankkeisiin voi tehdä 

itsenäisesti ilman sopimusmuutosta (Huom. rajoitukset DCI –

tukikorit ja EDF-tukikori). v.2015 hankkeisiin muutokset 

tutkintotasoon tulee tehdä sopimusmuutoksella ks. seuraava 

kalvo.



Kirjallisella sopimusmuutoksella 
tehtävät muutokset 1/2

• Partnerikorkeakoulun vaihto tai lisäys saman 

kumppanimaan sisällä

• Saapuvien opiskelijoiden tutkintotason muutos (2015 

hankkeet)

• Lähtevien opiskelijoiden tutkintotason muutos (2015 

hankkeet)

• DCI –tukikorien maiden osalta vain 1. ja 2.syklin välillä



Kirjallisella sopimusmuutoksella 
tehtävät muutokset 2/2

• Opiskelijavaihtoihin myönnetyn tuen siirto opettaja - tai   
henkilökuntavaihtoihin tai päinvastoin

• DCI ja EDF -tukikorien maiden kohdalla jousto vain saapuvien 
opiskelijoiden,  lähtevien 3. syklin opiskelijoiden ja 
opettajien/henkilökunnan välillä

• Opettajavaihtoon myönnetyn tuen siirto henkilökuntavaihtoon tai 
henkilökuntavaihtoon myönnetyn tuen siirto opettajavaihtoon.

 Käytännössä siis matka- ja yksilötukea voi siirtää sopimusmuutoksella 
saman maan sisällä useimpien henkilöstö- ja opiskelijakategorioiden sekä 
saapuvan ja lähtevän liikkuvuuden välillä (Huom. rajoitukset DCI –
tukikorit ja EDF-tukikori)

 HUOM! Myös siirrot saapuvan ja lähtevän liikkuvuuden välillä ovat 
mahdollisia sekä 2015 että 2016 hankkeissa, vaikka tämä oli alun 
perin kiellettyä (Huom. rajoitukset DCI -tukikorit ja EDF-tukikori).



Lähde: Erasmus+ International Credit Mobility - Guide on Amendments to the 

Beneficiary Grant Agreement July 2016, s.14



Lähde: Erasmus+ International Credit Mobility - Guide on Amendments to the 

Beneficiary Grant Agreement, July 2016, s.15



Huomioitavaa/sopimusmuutokset

• Sopimusmuutoksella tehdyt budjettimuutokset 
eivät näy Mobility Tool+:ssa

• Mikäli tukea siirretään kategorioiden välillä, joissa 
erisuuruinen päiväkohtainen oleskelutuki, tulee 
korkeakoulun laskea vaihdon kesto ja apurahan 
suuruus uudelleen siirron osalta

• Mikäli olet epävarma muutoksen mahdollisuudesta, 
ole yhteydessä!



Muutoslomakkeet

1) Sopimusmuutoslomake

• Samalla sopimusmuutoslomakkella voi ilmoittaa 
useammasta muutoksesta

2) Yhteystietojen muutoslomake, joka täytetään:

• Korkeakoulun yhteystiedot muuttuvat

• Laillinen edustaja muuttuu

• Sopimusyhdyshenkilö muuttuu
• HUOM: Yhteystietojen muutos on tehtävä erikseen 

eurooppalaiseen ja globaaliin liikkuvuuteen! 

• Eurooppalaisessa liikkuvuudessa käytössä komissio ECHE-
muutoslomakkeet, joilla ilmoitetaan Erasmus-
koordinaattorin muutos tai korkeakoulun yhdistyminen 
yms.



Muutoslomakkeet

Lisätietoja 

sopimusmuutoksista 

sekä 

sopimusmuutosloma-

ke KA107 

osallistujalle –sivuilta 

CIMOn www-sivuilla



Force Majeure

OPISKELIJAT 

• sama käytäntö kuin eurooppalaisessa liikkuvuudessa

STAFF, kaksi vaihtoehtoa:

1) Kun kesto lyhenee, mutta kulutkin laskevat:

 Kirjataan kesto toteutuneen mukaisesti ja 

maksetaan apuraha keston mukaisesti

2) Kun kesto lyhenee, ja kulut säilyvät tai kasvavat:

 Noudatetaan opiskelijoiden force majeur käytäntöä



2016 hankkeiden väliraportointi

• dl. 15.6.2017/29.9.2017

• Käytössä erillinen raporttilomake, joka ilmestyy 
myöhemmin

• Jos vähintään 70 % tuen ensimmäisestä 
ennakkomaksusta on käytetty väliraportointiin 
mennessä, maksaa CIMO korkeakoululle toisen 
ennakkomaksun (20 % koko tukisummasta)

• Jos tuen käyttöehto ei täyty, täyttää korkeakoulu 
väliraportin uudestaan sitten, kun riittävä määrä tukea 
on käytetty ja toinen ennakkomaksu voidaan maksaa

• Vielä epävarmaa myönnetäänkö lisäapurahoja



Loppuraportointi

KA107



Loppuraportin aikataulu ja osat

• 2015-haun hankkeiden sopimuskausi päättyy 31.7.2017

• Loppuraporttien deadline maks. 60 päivää 
sopimuskauden päättymisestä, mahdollinen deadline 
elokuun loppu?

• Loppuraporttien tarkastus ja arviointi tapahtuu CIMOssa

• MT-datan tarkastus: onko vaihtojaksot toteutettu 
sääntöjen mukaisesti

• Taloustarkastus

• Laatuarviointi

• Loppukirje ja mahdollinen lasku raportin tarkastamisen 
jälkeen



Loppuraportin osat

1) Mobility Tooliin viedyt E+ liikkujatiedot &  

käytetty OS-tuki

2) Mobility Toolin reports-osiosta löytyvä

Final Beneficiary Report

Siirrot ja muutokset???



Final Beneficiary Report

Löytyy MT+:n kohdasta ”Reports”

Sisältää kommentoitntia ja ”avovastauksia”, kuten:

• MÄÄRÄLLISTEN JA LAADULLISTEN TAVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN, 
kuten liikkuvuusmäärien toteuma verrattuna myöntöihin

• PARTNERIKORKEAKOULUN kontribuutio hankkeeseen

• HANKKEEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS erit. liikkuvuuksien osalta

• Mm. liikkujapalautteen kommentointia erityisesti ECHE:n näkökulmasta

• Paljon tietoa generoituu lomakkeelle automaattisesti, tiedot perustuvat MT-
liikkuvuusdataan sekä saapuvien ja lähtevien liikkujien täyttämiin 
EUSurvey-raportteihin



Loppuraportin laatuarviointi

• Loppuraportti arvioidaan ja pisteytetään 

CIMOssa

• Arvioinnin kohteet:

1) Liikkuvuustukisopimuksen ehtojen noudattaminen

2) Erasmus+ -peruskirjan (ECHE) laatuvaatimusten 

noudattaminen (=laadukkaat vaihtojärjestelyt)

3) Liikkuvuusapurahojen maksut liikkujille sopimusten 

mukaisesti



Loppuraportin arviointikriteerit

1. ECHEn laatuvaatimusten noudattaminen (40 p)

Vaihtojärjestelyjen laatu sekä lähettävissä että 
vastaanottavissa korkeakouluissa (30 p)

• Liikkujien tukipalvelut (tiedotus, valintamenettely, valmennus, seuranta ja 
erityistuki)

• Kielivalmennus

• Hyväksiluku ja tunnustaminen

• Yhteistyö partnerimaiden korkeakoulujen kanssa (IIA-sopimukset, 
informaatio, kommunikointi)

Saapuvien ja lähtevien osallistujien tyytyväisyys, huomioiden 
korkeakoulun kommentit (10 p)

Konsortiot: Konsortiopartnereiden tekemä yhteistyö 
liikkuvuuskonsortion peruskirjahakemuksen mukaisesti (5p)



Loppuraportin arviointikriteerit

2. Määrällisten tavoitteiden toteutuminen (40 p)

• Toteutuneet liikkujamäärät suhteessa rahoitussopimuksen 
liikkujamääriin (30 p)

• Myönnetyn liikkuvuustuen tehokas käyttö (10 p)

3. Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (20 p)

• Vaihtojen odotetun vaikuttavuuden relevanssi (10 p)

• Tulosten levitystoimenpiteiden relevanssi (10 p)



Loppuraportin arviointi

• Jos loppuraportin laatu arvioidaan heikoksi tai 
raportti on puutteellinen, voidaan osa myönnetystä 
OS-tuesta periä takaisin:

• 25 %, jos loppuraportti saa 40 – 49 pistettä

• 50 %, jos loppuraportti saa 25 – 39 pistettä

• 75 %,  jos loppuraportti saa alle 25 pistettä

• Mikäli havaitaan ettei korkeakoulu noudata 
Erasmus+ -peruskirjan laatuvaatimuksia, voi NA:
• Pyytää korkeakoulua laatimaan suunnitelman puutteiden korjaamiseksi 

(action plan)

• Jos puutteita ei korjata, pyytää EU:n komissiota perumaan myönnetyn 

peruskirjan / konsortion akkreditoinnin



Mobility Tool+

• Työkalu liikkuvuusjaksotietojen raportointiin

• Ainoastaan tukea hallinnoiva eurooppalainen 
korkeakoulu käyttää

• Liikkuvuusjakson tiedot viedään MT+:in jo ennen 
vaihtoa 

• Tietoja päivitetään säännöllisesti

• Vaihdon lopussa liikkuja täyttää sähköisen 
vaihtoraportin (Participant Report / 
EUSurvey), pyyntö lähtee sähköpostilla, joten 
kiinnitettävä huomiota sp-osoitteiden 
oikeellisuuteen / voimassaoloon



Mobility Tool+

• Kunkin projektin tietoihin pääsee kirjautumaan 
hakulomakkeessa ilmoitettu yhteyshenkilö (tai 
CIMOlle myöhemmin muutoslomakkeella ilmoitettu 
uusi yhteyshenkilö)

• Kirjautumisessa käytettävän sähköpostiosoitteen tulee olla 
sama kuin hakulomakkeessa ilmoitettu

• Yhteyshenkilö voi lisätä uusia käyttäjiä projektille ja antaa 
heille katselu/muokkausoikeudet

• Muokkausoikeudet kannattaa olla muutamalla henkilöllä 
omassa organisaatiossa

• Ajantasainen MT+ käyttäjäopas sekä pohjat CVS-
syötölle löytyvät Mobility Tool+:sta, näitä ei päivitetä 
CIMOn verkkosivuille



Tervetuloa Facebook-ryhmään!

• Korkeakoulujen Erasmus-
koordinaattorit –
vapaaehtoinen ryhmä 
tiedonvaihtoon ja 
keskusteluun Erasmus+ -
liikkuvuudesta

• Kaikki liikkuvuusasioita hoitavat 
tervetulleita!



Kysymyksiä?

Vastauksia!



Kiitos!

erasmus@cimo.fi


