
Sähköposti 28.2.2020: Erasmus+ KA101 -hankkeiden infokirje 1/2020  
 
Hei,  
 
moni miettii, kuinka toimia lähitulevaisuudessa olevien Erasmus+ KA101 -liikkuvuuksien kanssa. Tilanne 
muuttuu nopeasti joten seuraa  ulkoministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ajankohtaista 
koronaviruksesta verkkosivuja.  

• https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o 

• https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19  

 
Ajantasaista tietoa Erasmus+ -ohjelman puolelta aiheesta saat osoitteesta 
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronaviruksen-vaikutukset-erasmus-liikkuvuuteen Tätä ohjetta 
tarkennetaan tarvittaessa. 

• Erasmus+ -ohjelman opiskelija- ja henkilökuntavaihtoja on mahdollista perua, keskeyttää 
ennenaikaisesti, toteuttaa toisen yhteistyökumppanin luona tai siirtää myöhempään 
ajankohtaan kaikissa niissä maissa ja alueilla, joita epidemia koskee. 

• Ole myös tiivisti yhteydessä kurssinjärjestähään tai job shadowing -kohdekouluun. Yhteydenpito on 
tärkeää, jotta tiedätte, järjestetäänkö kurssia/job shadowing -jaksoa. Tilanteet muuttuvat nyt 
nopeasti.  

 
Jos liikkuvuus peruuntuu ja siitä aiheutuu kuluja hankkeelle niin kulut voidaan kattaa Erasmus+ tuesta 
ohjelmasääntöjen mukaisesti.  

• Opetushallituksen ohjeen Erasmus+ -hankkeelle Force majeure -tapauksessa löydät sivulta 
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronaviruksen-vaikutukset-erasmus-liikkuvuuteen  

• Jos näin tapahtuu, niin ilmoitat Force majeure -lomakkeella ne kulut, jotka tulisi maksaa hankkeen 
budjetista. Opetushallitus käsittelee lomakkeen ja saat tiedon, täyttääkö tapauksenne Force 
majeure -määritelmän, ja saat tiedon, millaisen summan voit merkitä Mobility Tooliin.   

• Force majeure  -kulut katetaan hanketuestanne eli se pienentää käytettävissänne olevaa budjettia.  

• Tarvitset myös vakuutuspäätöksen maksetusta korvauksesta tai kielteisen vakuutuspäätöksen 
(vakuutuspäätöksestä käy ilmi vakuutuksesta saatu korvaus, esim. paluulento, korvauksen saaja ja 
summa)  

 
Hankekauden muuttaminen tai siirtäminen yms.  
Jos haluat muuttaa/siirtää hankkeenne kestoa niin tee muutosilmoitus hyvissä ajoin ennen hankekauden 
päättymistä lomakkeella 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sopimusmuutoslomake.docx  Maksimihankeaika on 24 
kk niin, että hankkeen pitää alkaa aina myöntövuoden kesä-joulukuussa. Ja jos teillä on ollut liikkuvuuksia 
niin, niiden pitää kaikkien mahtua hankeajalle eli tuon 24 kk ajalle.  
 
Muuta tärkeää 

• Yhteystietojen muutosilmoituksella ilmoitat edunsaajaorganisaation yhteystietojen, laillisen 
edustajan ja hankkeen yhteyshenkilön muutokset -lomakkeella 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/yhteystietojen_muutosilmoituslomake.docx   

• Liikkuvuusjakson peruuntuessa tai keskeytyessä ylivoimaisen esteen (Force majeure) takia ei 
osallistujalle myönnettyä tukea välttämättä peritä takaisin. Ylivoimainen este on odottamaton 
tapahtuma, johon sopimusosapuolet eivät ole voineet vaikuttaa ja joka ei johdu sopimusosapuolten 
laiminlyönnistä. Kansallinen toimisto käsittelee asian selvityksen perusteella  eli tapauksen 
sattuessa ole heti yhteydessä kansalliseen toimistoon.  

• Hankkeessa tarvitsemasi tiedot löydät sivulta 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle  
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• Usein kysytyt kysymykset https://bit.ly/2yY7Hi5  

• Muista myös Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä -facebookissa. Siellä on jo yli 300 jäsentä 
mutta keskustelua voisi olla nykyistä enemmän.   

• Jos osallistuitte School Education Gateway:n kursseille niin, muistattehan antaa kursseista 
palautetta myös School Education Gateway -portaalissa 
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy.htm 

• Kun on kysyttävää, niin ole yhteydessä! Sähköpostiosoitteeseen sirkka.saikkala@oph.fi ja edelleen 
saa esittää myös webinaari-toiveita.  

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
På svenska i korthet 
 
Hur påverkar coronaviruset resor utlands? Utrikesministeriet följer läget  

• https://um.fi/aktuellt/artikeln/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/ulkoministeri-c3-b6-
seuraa-koronavirustilannetta  
 

Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronaviruset  

• https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar  
 
Coronavirusets inverkan på mobiliteten inom Erasmus+ . Det är möjligt att i alla de länder och områden 
som virusepidemin omfattar ställa in, avbryta eller skjuta upp Erasmus+ -programmets studerande- och 
personalutbyten, eller utföra utbytet hos en annan samarbetspartner. 

• https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/coronavirusets-inverkan-pa-mobiliteten-inom-erasmus  
 
Annat viktigt 

• Om ni av någon anledning vill ändra/flytta projektets varaktighet, ska ni göra en ändringsanmälan i 
god tid före projektperioden slutar med denna blankett 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sopimusmuutoslomake.docx    

• När mobilitetsperioden ställs in eller avbryts på grund av oöverstigligt hinder (force majeure), 
återkrävs nödvändigtvis inte det stöd som deltagaren beviljats. Ett oöverstigligt hinder är 
exempelvis en sådan oväntad händelse som avtalsparterna inte har kunnat påverka och som inte 
beror på avtalsparternas försummelse. Det nationella kontoret behandlar ärendet utifrån en 
redogörelse, vilket betyder att du genast ska kontakta det nationella kontoret om perioden ställs in 
eller avbryts.  

• Alla uppgifter som projektet behöver hittar du via https://www.oph.fi/sv/program/till-deltagare-i-
fortbildningsprojekt  

• Vanliga frågor https://bit.ly/2yY7Hi5  

• Kom också ihåg diskussionsgruppen Koulujen KV-hankeaktiivit på Facebook. Gruppen har redan 
över 300 medlemmar, men diskussionen kunde vara aktivare än i nuläget.   

• Om ni deltagit i School Education Gateways kurser, så kom ihåg att ge feedback på kurserna även i 
School Education 
Gateway-portalenhttps://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy.htm 

• Om du har några frågor kan du kontakta oss! Vid e-postadresser sirkka.saikkala@oph.fi och det går 
också bra att framföra önskemål om webbseminarier. 

 
 
Ystävällisin terveisin / Med vänlig hälsning 
Sirkka Säikkälä  
Vastaava asiantuntija  
Erasmus+ kansallinen toimisto 
PL 380 (Hakaniemenranta 6), FI-00531 Helsinki 
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Puh. 0295 338 583 
sirkka.saikkala@oph.fi 
 
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle  
http://oph.fi/erasmusyleissivistavalle 
Liity Comeniuslistalle – saat ajankohtaista tietoa ohjelmasta 
Bli medlem på Comenius epostlistan – du får aktuell information om programmet 
comenius@lista.edu.fi 
 
Olemme Facebookissa @kansainvalisyyttakouluille 
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