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ERASMUS+ -ohjelma  
Ammatillinen koulutus 

 

Hakijan ohjeet hakukierrokselle 2019 
 

Hakijan ohjeet on koottu ohjelmaoppaan (Erasmus+ Programme Guide) 2019 pohjalta.   

Uutta hakukierroksella 2019:  

• Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden yksilötukiin on tehty korotus (ks. tarkemmin Taulukko 1 sivu 5) 

• Liikkuvuustoiminnossa oppilaitoksilla on mahdollisuus pilotoida ryhmäliikkuvuuksia, jotka ovat aidosti 

opinnollistettuja sekä pedagogisesti tuettuja ja ohjattuja (ks. tarkemmin sivu 3). 

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ -ohjelmassa 

Erasmus+ -ohjelman yleiset tavoitteet 

• parantaa työelämässä ja muuten yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen ja ammattitaidon tasoa, 

erityisesti liikkuvuuden keinoin sekä lisäämällä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä 

• innostaa koulutuksen laadun parantamiseen, innovointiin ja kansainvälistämiseen 

• kehittää eurooppalaista elinikäisen oppimisen aluetta, samalla tukien eri maiden kansallisia 

koulutusreformeja ja koulutusjärjestelmien modernisointia 

• kansainvälistää koulutusta myös lisäämällä yhteistyötä muiden kuin EU-maiden kanssa sekä 

ammatillisessa että korkeakoulutuksessa 

• tukea kielten opiskelua, kielten monimuotoisuutta EU:ssa sekä kulttuurien välistä ymmärrystä 

Eurooppalaiset kaikkien alojen ja toimintojen yhteiset painotukset 

• kehittää sellaisia perus- sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoja kuten esim. yrittäjyystaitoja, 

digitaitoja, kielitaitoa käyttämällä innovatiivisia ja oppijakeskeisiä lähestymistapoja opetuksessa 

mutta myös kehittämällä tehokkaita oppimistuloksiin perustuvia opintojen tunnistamisen ja 

tunnustamisen menetelmiä koulutusjärjestelmiin 

• parantaa avoimien oppimismateriaalien kehittämistä, saatavuutta ja käyttöä sekä tukea 

informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ITK) hyödyntämistä opetuksessa ja koulutuksessa 

• lisätä keskustelua EU:ssa opetuksen ja koulutuksen rahoituksesta, ottamalla huomioon 

työelämässä tarvittavan osaamisen sekä myös uudenlaisia malleja jakaa kustannuksia erilaisten 

toimijoiden kesken 

• lisätä EU-tason sekä kansallisen tason opintojen tunnustamisen ja tunnustamisen ja opintojen 

siirtovälineiden yhteensopivuutta, jotta osaaminen ja tutkinnot voivat paremmin tulla 

hyväksytyksi yli maarajojen 
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Ammatillisen koulutuksen osalta tulisi lisäksi huomioida, että erityisesti toivotaan hankkeita, 

jotka: 

• lisäävät koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä, ja jotka luovat nimenomaan kumppanuuksia 

koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja yritysten sekä työmarkkinajärjestöjen kesken 

• kehittävät toiseen asteen (perustutkintojen) jälkeisiä tutkintomuotoja tai siirtymävaiheita toisen 

asteen koulutuksesta korkeakoulutukseen EQF:n mukaisesti erityisesti silloin, kun se tukee 

kansallista, alueellista tai paikallista taloudellista kehitystä ja vastaa yritys- sekä työelämän 

osaamistarpeisiin 

Kuka voi jättää hakemuksen? 

Liikkuvuushankkeissa hakijana toimii aina organisaatio. Yksityiset henkilöt eivät voi hakea tukea 

toiminnosta. Organisaatio voi hakea rahoitusta yksin ja/tai kansallisen verkoston puolesta.  

Kukin organisaatio tai verkosto voi jättää vain yhden hakemuksen eli yhdellä hakemuksella haetaan 

liikkuvuuksia kaikille kohderyhmille (opiskelijat, vastavalmistuneet, henkilöstö). Jos organisaatio tai 

verkosto jättää kaksi tai useamman hakemuksen samaan toimintoon, ne ovat kaikki epäkelpoja. Sama 

organisaatio voi kuitenkin toimia useamman eri kansallisen verkoston koordinaattorina.  

Hankkeessa täytyy olla vähintään kaksi (2) organisaatiota eri maista (lähettävä ja vastaanottava 

organisaatio).  

Kansallisessa verkostossa tulee olla vähintään kolme (3) kotimaista organisaatiota, joista yksi on 

koordinaattori. 

Liikkuvuushanketta voivat hakea ammatillisen koulutuksen organisaatiot, jotka lähettävät oppilaita ja 

henkilöstöä ulkomaille sekä kansallisia verkostoja koordinoivat organisaatiot. Liikkuvuushankkeeseen 

voivat osallistua kaikki 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 

Hankkeeseen tulee osallistua vähintään kaksi maata seuraavista; EU-maat, Norja, Islanti, Liechtenstein, 

Turkki, Makedonia ja Serbia. 

Mikä on PIC-koodi ja URF?  

 
URF (Unique Registration Facility) on EU-ohjelmien yhteinen organisaatiorekisteri (Participant Portal 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/participant-portal_en). 
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Vain rekisterissä olevat organisaatiot voivat lähettää ERASMUS+ -hakemuksen tai olla partnerina 

hakemuksessa. Kukin organisaatio rekisteröityy vain kerran URF -järjestelmään. Rekisteröityessä 

organisaatio saa 9-numeroisen PIC -koodin (Personal Identification Code), jota käytetään 

hakulomakkeessa hakijan tunnistamiseksi. PIC-koodi haetaan ns. Legal Entity:lle eli koulutuksen 

järjestäjälle. Ammattioppilaitosten pitäisi aina käyttää koulutuksen järjestäjän PIC-koodia. 

Jos hakijaorganisaatiolla on jo PIC-koodi, päivitä mahdolliset muuttuneet tiedot URF -tietokantaan. Jos 

hakijaorganisaatiolla ei ole vielä PIC -koodia, rekisteröidy alla olevan ohjeen mukaan. Erillinen ohje 

rekisteröitymisestä ja PIC-koodista verkkosivulta: www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi 

Kenelle voidaan myöntää tukea? 

Liikkuvuuden kohderyhmät ovat: (VET Learners and Staff) 

Organisaatio hakee kaikki ammatillisen koulutuksen liikkuvuustoiminnot yhdellä hakemuksella kaikille 

kohderyhmille. Organisaatio voi olla lisäksi mukana verkostossa tai toimia verkostohakemuksen 

koordinaattorina. 

Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus (Learners’ mobility) 

 

Tukea voi hakea opiskelijoille ammatillisissa oppilaitoksissa (mukaan lukien ammatillinen aikuiskoulutus), 

oppisopimusopiskelijoille ja vastavalmistuneille, joiden valmistumisesta on kulunut alle vuosi. (Huom. Ei 

korkeakouluopiskelijoille vaan lähtijöiden tulee olla valmistuneet ammatillisesta oppilaitoksesta.) Tukea 

myönnetään opiskeluun ja/tai harjoitteluun toisessa ohjelmaan osallistuvassa maassa.  

Opiskelijoiden liikkuvuudet jaotellaan kahteen eri kategoriaan jakson pituuden mukaan:  

1) Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus (Short term mobility of VET learners, VET-SHORT) 

Ulkomailla sijaitsevassa ammattioppilaitoksessa ja/tai yrityksessä suoritettava jakso, jonka kesto on 2 

viikkoa - alle 3 kk (ilman matkapäiviä). Toiminto voidaan toteuttaa työssäoppimisjaksoina, joissa 

vastaanottajana on joko yritys tai muu soveltuva organisaatio tai ammattioppilaitos (koulu, oppilaitos tai 

muu ammattikoulutusorganisaatio), joka tarjoaa koulupohjaisen oppimisen ja vahvasti painotetun 

työssäoppimisen yhdistelmää. 

• Liikkuvuustoiminnossa oppilaitoksilla on mahdollisuus pilotoida 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. 

2) Erasmus PRO – pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus (Erasmus PRO - Long term mobility of VET learners, 

VET-PLONG) 

Ulkomailla sijaitsevassa ammattioppilaitoksessa ja/tai yrityksessä suoritettava pitkäkestoinen jakso:  

3 - 12 kk (ilman matkapäiviä). Toiminto voidaan toteuttaa työssäoppimisjaksoina, joissa vastaanottajana 

on joko yritys tai muu soveltuva organisaatio tai ammattioppilaitos. Vastaanottajana voi olla 

ammattioppilaitos, mutta toiminnossa on oltava selkeä työssäoppimiskomponentti, yleensä 

työssäoppimista yrityksessä. 
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Molemmissa em. kategorioissa tukea voi hakea myös mukana seuraavalle henkilölle (Accompanying 

person eli tukihenkilö, henkilökohtainen avustaja, opettaja), jonka tarve on opiskelijalähtöinen ja aina 

perusteltava hakemuksessa. Tukihenkilön jakson minimipituus on 1 päivä perillä + matkustusaika. 

Apuraha (yksilötuki ja matkatuki) mukana seuraavalle henkilölle lasketaan saman suuruisena kuin 

henkilöstölle. Tukihenkilön liikkuvuuteen ei kuitenkaan haeta eikä makseta organisointitukea. 

Valmistelutapaaminen – Erasmus PRO (Advance Planning Visits, VET-PALDV) 

Hankkeissa, joihin sisältyy pitkäkestoisia Erasmus PRO -toimintoja, voidaan hakea tukea 

valmistelutapaamisia (Advanced Planning Visits) varten. Valmistelutapaamiseen voi osallistua Erasmus 

PRO -pitkäkestoisten opiskelijaliikkuvuuksien suunnitteluun ja järjestelyihin osallistuva, lähettävässä 

organisaatiossa (tai konsortion jäsenorganisaatiossa) työskentelevä henkilöstö kuten opettajat, 

kouluttajat tai liikkuvuudesta vastaavat henkilöt. 

Valmistelutapaamisen kesto saa olla enintään kolme työpäivää matkapäivät pois lukien. Kuhunkin 

valmistelutapaamiseen voi osallistua vain yksi henkilö. Organisaatio voi toteuttaa vain yhden valmistelu- 

tapaamisen kutakin Erasmus Pro -jaksoja vastaanottavaa organisaatiota kohden. 

Opettajien ja henkilöstön liikkuvuus (Staff Mobility)  

 

Tukea voi hakea ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville henkilöille (mukaan lukien 

ammatillinen aikuiskoulutus) sekä opetus- ja koulutusjaksoja yritysten, julkisen sektorin ja/tai 

järjestöjen toimijoille. Tämän liikkuvuuskategorian tarkoituksena on edistää organisaation 

kansainvälistymistä ja henkilöstön osaamisen kehittymistä.  

Ulkomaanjaksolle voivat osallistua muun muassa opettajat, rehtorit, johto, hallintohenkilökunta, 

työpaikkaohjaajat sekä muu yrityksen henkilökunta, jolla on selkeä yhteys ammatillisen koulutuksen 

kehittämiseen. Ulkomaanjakso voi olla: 

1) Opetusjakso ulkomailla (Training/teaching assignments abroad, VET-TAA): Henkilö kouluttaa 

partnerimaan oppilaitoksessa tai muussa ammatillisen koulutuksen organisaatiossa  

 

Kotimaisten yritysten edustajat osallistuvat liikkuvuuteen koulutuksen järjestäjän hankesopimuksen 

puitteissa teacher/training assignment -kategoriassa. Teacher/ training assignment -kategoriassa 

osallistuja voi olla myös kumppanimaan työelämäorganisaation edustaja esim. yrityksen kouluttaja tai 

asiantuntija. Työelämäorganisaation edustaja pitää olla kutsuttuna opettamaan, ohjaamaan tai 

luennoimaan (opetustehtävissä) suomalaisessa hakijaorganisaatiossa tai konsortion/verkoston 

suomalaisissa organisaatioissa. 

 

Kumppanimaan työelämäorganisaation/yrityksen edustajalle haetaan tukea hakemuksessa ”Teacher/ 

training assignment” -kategoriassa. Hakemuksessa lähtömaaksi merkitään kutsuttavan henkilön kotimaa 

ja kohdemaaksi Suomi. Matkatuki haetaan normaalisti matkan pituuden mukaan. Muutoin ulkomaisen 

yrityksen kouluttajan liikkuvuuden kestoa koskevat henkilöstöliikkuvuuden yleiset kriteerit. 

 

2) Henkilöstön koulutus ulkomailla (Staff training abroad, VET-STA): Ammatillista kehittymistä 

tukeva job-shadowing tai työelämäjakso yrityksessä tai ammatillisessa oppilaitoksessa  
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Ulkomaanjakson minimikesto on 2 päivää jakson mukaista ohjelmaa kohdemaassa. Minimikestoon tulee 

lisätä matkustusaika, jotta myös matkapäiviltä voidaan maksaa tukea. Ulkomaanjaksojen maksimipituus 

on 2 kuukautta.  

Mihin toimintoihin tukea myönnetään? 

Liikkuvuuteen myönnettävät apurahat perustuvat komission määrittelemiin maakohtaisiin yksilötukiin/ 

päivä. Tukea voi saada seuraaviin toimintoihin: 

 

YKSILÖTUKI (Individual support) 

Yksilötuki lasketaan siten, että ensimmäisen 14 päivän tuki on korkeampi kuin seuraavien 15-360 päivän. 

Tuki myönnetään ulkomaanjakson keston ja kohdemaan mukaan.  

 

Kun hakulomakkeen budjettitaulukkoon syötetään ulkomaanjakson pituus päivinä, lomake laskee tuen 

määrän euroina automaattisesti.  

RAHOITUSSÄÄNNÖT löytyvät Erasmus+ -ohjelmaoppaasta s. 60-63 (Erasmus+ Programme Guide). 

Taulukko 1: Yksilötuki/päivä on jaettu maaryhmien mukaan kolmeen (1,2,3) kategoriaan. 

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 
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MATKATUKI (Travel) 

Tuensaajan yksilötukeen lisätään aina matkatuki. Matkatuki, kattaa matkan lähtöpaikasta (pääsääntöisesti 

oppilaitoksen paikkakunnalta) kohteeseen ja takaisin. Tuki myönnetään matkan pituuden mukaan 

taulukon summien mukaisesti. Matka pituus määritetään komission välimatkalaskimella (Distance 

Calculator), joka on verkossa osoitteessa:  

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

Taulukko 2: Matkan pituus ja matkatuki euroa/henkilö  

Matkan pituus 10 - 99 km 20 €/henkilö 

Matkan pituus 100 - 499 km 180 €/henkilö 

Matkan pituus 500 - 1999 km 275 €/henkilö 

Matkan pituus 2000 - 2999 km    360 €/henkilö 

Matkan pituus 3000 - 3999 km     530 €/henkilö 

Matkan pituus 4000 - 7999 km 820 €/henkilö 

Matkan pituus 8000 km tai yli 1500 €/henkilö 

 

Esimerkki: Yhden hengen matka Helsingistä Portugaliin Lissaboniin:  

Välimatkalaskimen mukaan matkan pituus Helsinki-Lissabon on 3360 km. Tuki kilometritaulukon mukaan on 

(3000 - 3999 km) 530 euroa/henkilö. Tuki 530 euroa/henkilö kattaa sekä menomatkan että paluumatkan, 

vaikka matkan pituus lasketaan yhdensuuntaisena lähtömaasta kohdemaahan. 

 

ORGANISOINTITUKI (Organisational support) 

Liikkuvuuden hallintoon ja toimeenpanoon liittyvät kulut (pois lukien osallistujien matka- ja yksilötuki), 

kuten esimerkiksi ulkomaanjakson ohjaus ja tuki, oppimistulosten tunnustaminen ja valmennusjärjestelyt. 

Organisointituki myönnetään osallistujien määrän mukaan euroa/henkilö (Huom. tukihenkilöitä ei 

lasketa mukaan): 

• 1-100 osallistujaa: 350 euroa/henkilö 

• yli 100 osallistujaa: 200 euroa/henkilö 

Tuki sisältää ulkomaanjakson ammatillisen, kieli- ja kulttuurivalmennuksen (ks. tarvittaessa seuraavasta 

kohdasta myös yli 19 päivän pituisten ulkomaanjaksojen kielivalmennustuki). Valmennus voi tapahtua 

koti- ja/tai kohdemaassa ennen vaihdon alkua tai sen aikana.  

KIELIVALMENNUSTUKI (Linguistic support) 

Kielivalmennustuki verkossa (OLS - Online Linguistic Support): 

OLS -kielivalmennustukea voi hakea kieliarviointiin (Language Assessment)  ja kielikurssiin  (Language 

Course).  

OLS -kieliarviointilisenssiä (Language Assessment) haetaan 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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• Kun ulkomaanjakson kesto on 19 pv - 12 kk kohdemaassa (ilman matkapäiviä) ja, kun jaksolla 

käytetty kieli on jokin seuraavista: englanti, saksa, ranska, espanja, italia, hollanti, tšekki, puola, 

portugali, ruotsi, kreikka, tanska, bulgaria, kroatia, unkari, romania, slovakki, suomi, viro, latvia, 

liettua, sloveeni, malta ja iiri 

• Suomalaisille osallistujille jaksolla käytetyn kielen tulee olla muu kuin suomi.  

• Jos jaksolla käytetty kieli on osallistujan äidinkieli, ei kieliarviointia eikä kielikurssia tehdä tällä 

kielellä.  

OLS -kieliarviointi ennen ja jälkeen liikkuvuusjakson on pakollinen. 1 

OLS-kielikurssilisenssiä (Language Course) haetaan, kun jaksolla käytetty kieli on jokin seuraavista: 

• englanti, saksa, ranska, espanja, italia ja hollanti  

OLS-kielikurssilisenssiä voidaan hakea, kun jaksolla käytetty kieli on jokin seuraavista:  

• tšekki, puola, portugali, ruotsi, kreikka, tanska, bulgaria, kroatia, unkari, romania, slovakki, suomi, 

viro, latvia, liettua ja sloveeni     

Kielivalmennustuki euroina (150 euroa/henkilö): 

• Kielivalmennustukea haetaan, kun jaksolla käytetty kieli on malta tai iiri tai sellainen kieli, jota ei 

ole OLS -järjestelmässä ollenkaan. 

 

• Kielivalmennustukea voidaan hakea, kun jaksolla käytetty kieli on joku seuraavista: tšekki, puola, 

portugali, ruotsi, kreikka, tanska, bulgaria, kroatia, unkari, romania, slovakki, suomi, viro, latvia, 

liettua ja sloveeni.  2 

Kielivalmennukseen myönnetyllä tuella oppilaitoksen tulee järjestää kielivalmennusta opiskelijalle 

parhaaksi katsomallaan tavallaan hakemuksen mukaisesti. 

Alle 19 päivän pituisille ulkomaanjaksoille osallistuvien kielivalmennus rahoitetaan hankkeen 

organisointituesta.6 

ERITYISTUKI (Special need support) 

Erityistuki myönnetään todellisten kulujen mukaan. Tuen tarve tulee määritellä yksityiskohtaisesti 

hakulomakkeessa. Kaikki kelpoiset kulut korvataan kokonaisuudessaan (100 %). 

Tuki erityistarpeisiin on tarkoitettu osallistujalle, jolla on fyysisiä, psyykkisiä (älyllisiä, kognitiivisia, 

oppimista vaikeuttavia), aisti tai muita toimintorajoituksia tai kehitysvammoja. 

POIKKEUKSELLISET KULUT (Exceptional costs) 

Tuki poikkeuksellisiin kuluihin myönnetään todellisten kulujen mukaan. Tuen tarve tulee määritellä 

yksityiskohtaisesti hakulomakkeessa. Kaikki kelpoiset kulut korvataan kokonaisuudessaan (100 %). 

                                                           
1 Jos ensimmäisen kieliarvioinnin tulos on C2, ei liikkuvuusjakson jälkeistä kieliarviointia tehdä. 
 
2 Näiden kielten osalta ensimmäisen arvioinnin tuloksesta riippuen voidaan kielivalmennustuki vaihtaa 
OLS-kielikurssilisenssiin. OLS-kielikurssia näissä kielissä on vain A1 -tasolla. 
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Muita heikommassa asemassa olevat opiskelijoita ovat vertaisryhmäänsä heikommassa asemassa syistä, 

kuten esimerkiksi sosiaaliset vaikeudet, taloudelliset tai maantieteelliset esteet tai kulttuuriset erot.  

Poikkeukselliset kulut - korotettu yksilötuki 

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). 

 

Todentaminen: 

Kuraattorin (tai vastaavan) allekirjoittama lausunto, esimerkiksi: 

Opiskelija (nimi) opiskelee oppilaitoksessa ja osallistuu työssäoppimisjaksolle vuonna 20xx. Opiskelija on 

hakenut Erasmus+ opiskelijaliikkuvuuden työssäoppimisjaksolle lisätukea. Opiskelija on laatinut kirjalliset 

esityksen/opiskelijaa on haastateltu ja lisätuen tarve on vahvistettu. Opiskelijalle voidaan myöntää lisätuki 

työssäoppimisjaksoa varten. 

Loppuraporttiin liitetty lausunto ja majoituskuitti. 

Poikkeukselliset kulut - korotettu matkatuki 

Liikkuvuushankkeet voivat hakea lisätukea, maksimissaan 80 % matkakuluista, osallistujien kalliisiin 

matkakustannuksiin. Hakuvaiheessa hakijan tulee tehdä ennakkolaskelma matkakuluista ja kattava kuvaus 

ja perustelut, jotka on liitettävä hakulomakkeen budjettiosioon (kohta Exceptional Cost). Perustelujen 

tulee sisältää vähintään matkareitin kuvaus, matkan pituus välimatkalaskimen mukaan ja eritelty 

kustannusarvio matkakuluista.  

 

Tukea voidaan myöntää, jos perustelut ovat riittävät ja normaalisti myönnettävä välimatkalaskimen 

mukainen matkakulujen korvaus ei kata vähintään 70 % osallistujan matkakuluista. (Laskukaavana 

käytetään välimatkalaskimen summaa jaettuna 0,7:llä, esimerkiksi 2000-2999 km eli 360 e:0,7.)  

 

Huomioi, että matkakulu haetaan joko yksikkökorvauksen mukaan tai poikkeuksellisina kuluna (ei 

molemmissa)! 

Todentaminen: 

Sekä hakemuksen budjetin perustelussa että loppuraportin kulujen todentamisessa noudatetaan hakijan 

organisaation matkakorvaussääntöjä. 

Poikkeuksellisten kulujen korotettu matkatuki todennetaan aina todellisten kulujen mukaan tositteilla/ 

kuiteilla ja loppuraporttiin liitetään myös ote organisaation matkalaskusta sekä osallistumistodistus. 

Miten jätän hakemuksen?  



    
9 

Hakuaika päättyy tiistaina 5.2.2019 klo 13.00 (klo 12 CET).  

Hakemus lähetetään vain sähköisesti. Huom. Lähetä hakemus mielellään ennen viimeistä hakupäivää. 

Vain määräaikaan mennessä sähköisesti jätetyt hakulomakkeet etenevät arviointiin.  

Mistä saan lisätietoja?  

Opetusneuvos, ryhmän vastaava Mika Saarinen, p. 0295 338 543 
Projektikoordinaattori Liisi Airas, p. 0295 331 565 
Ohjelma-asiantuntija Annele Heikkilä, p. 0295 331 001 
Ohjelmakoordinaattori Petra Helenius, p. 0295 338 546 
Ohjelma-asiantuntija Sari Huttunen, p. 0295 338 563 
Vastaava asiantuntija Tuula Oikarainen, p. 0295 338 591 
Vastaava asiantuntija Sari Turunen-Zwinger, p. 0295 338 617 
 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@oph.fi tai erasmus.ammatillinen@oph.fi 
(www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi)   

Opetushallitus  

Kansainvälistymispalvelut 

Ammatillinen koulutus 

PL 380 (Hakaniemenranta 6) 

00531 HELSINKI 

Puh. 0295 331 000 (vaihde) 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi

