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Hakukierros 2019 
Erasmus+ korkeakoulutukselle, liikkuvuus

• Erasmus+ liikkuvuustoimintojen haku vuoden 2019 hakukierroksella päättyy 
5.2.2019 klo 13:00 Suomen aikaa (12:00 CET).

• KA103 Eurooppalainen liikkuvuus, Higher education student and staff 
mobility within programme countries

• KA107 Globaali liikkuvuus, Higher education student and staff mobility 
between Programme and Partner Countries

• KA108 Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi, Accreditation of Higher 
Education Mobility Consortia 

- Huom! Vuonna 2016 akkreditoitujen konsortioiden tulee hakea uudelleen konsortion
akkreditointia 2019 hakukierroksella
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http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvuus/hakijalle
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/avaintoimi_1_globaali_liikkuvuus/hakijalle
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/liikkuvuuskonsortiot/hakijalle
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/liikkuvuuskonsortiot/tuloksia


Hakuprosessi, eurooppalainen liikkuvuus KA103

• KA103 hakukuulutus sekä ohjelmaopas hakijalle -sivuilla: 
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/avaintoimi_1_lii
kkuvuus/hakijalle

• Tekniset ohjeet sekä linkki hakulomakkeeseen Erasmus+ hakuprosessi-sivuilla: 
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi

• Erasmus+ korkeakoulutuksen liikkuvuustoimintoihin on käytössä online-
hakulomake, joka lähetetään sähköisesti.

• Hakulomakkeen täyttäjä tarvitsee EU login -tunnuksen, koska tunnistautuminen
tehdään sen avulla. 
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http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvuus/hakijalle
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/164622_EU_login-ohje_Tunnuksen_luominen_suomeksi_paivitetty_02052017.pdf


Budjetti Suomessa KA103, Call 2019

• Eurooppalaiseen liikkuvuuteen käytettävissä 2019: 15 942 931 EUR

• Call 2018 budjetti: 13 318 572 EUR

• Call 2017 budjetti: 11 726 504 EUR

• Ohjelmakauden alusta kasvua 53%!
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Muutoksia ja uutta 
eurooppalaisessa 
liikkuvuudessa - Call 2019
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Apurahojen laskentaperiaate muuttuu 2019

• Aiemmin myönnöt: keskiarvo kahdesta viimeksi raportoidusta + 
haetusta liikkuvuusmäärästä

• 2019: Vain kaksi viimeksi raportoitua vuotta huomioidaan 

• Huom: OPH ei voi myöntää koskaan haettua summaa enempää!

Käytännössä helpottaa hakemista hieman; ei tarvitse miettiä/osata 
ennustaa liikkuvuusmääriä



Call 2019 ja siirtyminen kansallisesti määriteltyihin 
kiinteisiin apurahoihin, taustoja:

• Suomi viimeisten maiden joukossa siirtymässä kansallisesti määriteltyihin 
apurahoihin

• Päätöstä edelsi kysely korkeakouluille ja keskustelu Erasmus+ -kehittämisryhmän 
kanssa. 

• Päätöstä edelsi pitkä harkinta, jossa korkeakoulujen esiin tuomat näkökulmat 
pyrittiin ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon

• Korkeakoulujen vastaukset, kiinteät vs. itse määriteltävät apurahat



Call 2019 ja siirtyminen kansallisesti määriteltyihin 
kiinteisiin apurahoihin, taustoja korkeakoulujen kyselystä:

• Perustelut kiinteiden apurahojen puolesta: tasavertaisuus kaikille 
Suomesta lähteville opiskelijoille & helppous

• Perustelut kiinteitä apurahoja vastaan:

• Ei huomioi korkeakoulujen erilaisia tilanteita liikkujamäärien ja 
omarahoituksen suhteen. 

• Vaihtomäärät voivat vielä muuttua liikkuvuustuen hakemisen jälkeen, 
korkeakouluilla mahdollisuus reagoida loppukeväällä.

• Epäily, että kiinteät apurahat olisivat korkeakoulun nykyisiä apurahoja 
alhaisemmat
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Siirtyminen kiinteisiin apurahoihin, 
keskeiset huomiot/toiveet korkeakoulujen kyselystä:

• Apurahasummia ei tule asettaa liian alhaisiksi olettaen, että korkeakoulut 
täydentävät niitä lisärahoituksella

• …Eikä toisaalta liian korkeiksi, koska kaikilla korkeakouluilla ei ole omarahoitusta ja 
jos rahat loppuvat, ei vaihtopaikkoja voida tarjota kaikille 

• Ei ole toivottavaa, että kiinteä apurahataso olisi selvästi alhaisempi kuin jonkun 
korkeakoulun nyt käyttämä taso tai että ero korkeakoulujen muihin 
vaihtoapurahoihin repeäisi suureksi

• Mahdollisuus lisäapurahojen hakuun pitäisi säilyttää ja varata nykyistä enemmän 
tukea

• Apurahasummien pitäisi olla 30:lla jaollisia maksuteknisistä syistä

• Pohjois-Suomen korkeammat matkakustannukset tulisi huomioida



KA103 Opiskelijaliikkuvuuden apurahat 2019

Host country
Grant range
(€/month)

Group 1, Programme Countries
with higher living costs

Denmark, Iceland, Ireland, Luxembourg,
Sweden, United Kingdom, Liechtenstein,
Norway

420

Group 2, Programme Countries
with medium or lower living
costs

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Estonia, France, Germany,
Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Malta,
Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, former
Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey

360
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KA103 Harjoittelijavaihtoapurahat 2019

Host country
Grant range
(€/month)

Group 1, Programme
Countries with higher
living costs

Denmark, Iceland, Ireland, Luxembourg,
Sweden, United Kingdom, Liechtenstein,
Norway

540

Group 2, Programme
Countries with medium or
lower living costs

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Estonia, France, Germany,
Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Malta,
Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, former
Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey

480
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Opiskelijoiden kuukausiapurahat 2019

• Opiskelijavaihto (SMS): 420€ / 360€ 

• Harjoittelijavaihto (SMP): 540€ / 480€

• Lisäapurahoihin jää tukea, summa vahvistetaan myöhemmin

• ST-apurahoihin pyritään myös saamaan nostot, summat vahvistetaan 
myöhemmin
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Brexit ja E+ -liikkuvuus 2019

Tämänhetkinen tieto:

• Jos sopimus Brexitistä toteutuu, UK:n osallistuminen ohjelmaan jatkuu 
luultavimmin ohjelmakauden loppuun asti (hakukierrokset 2019 ja 2020).

• Tilannetta vaikea ennakoida, mikäli päädytään ns. Hard Brexit -tilanteeseen, 
jossa sopimusta ei synny. Tässä tilanteessa UK:n Erasmus+ -osallistumisen 
hallitusta alasajosta sovittaisiin luultavasti erikseen.

• Lisätietoja Brexitistä OPH:n www-sivuilla: Tietoa Brexitin vaikutuksista

• Lisätietoja Brexitistä, UK:n kansallinen Erasmus+ -toimisto: 
www.erasmusplus.org.uk/brexit-update

• Brexit-webinaari 17.1.2019 – lisätiedot & ilmoittautuminen linkin takaa
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http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/tietoa_brexitista
http://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
https://www.universitiesuk.ac.uk/events/Pages/Brexit-Webinar-Series-%E2%80%93-Agreement-or-contingency-planning.aspx


KA103: Digitaitoja kehittävät harjoittelujaksot 
jatkuvat 2019 (SMP) 1/2

• Työmarkkinoille kaivataan enemmän digiosaajia, ”skills mismatch”

• Digitaidot voivat pitää sisällään jotakin seuraavista:

Digital marketing (e.g. social media management, web analytics); digital
graphical, mechanical or architectural design; development of apps, software, 
scripts, or websites; installation, maintenance and management of IT systems
and networks; cybersecurity; data analytics, mining and visualisation; 
programming and training of robots and artificial intelligence applications.

HUOM: Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are
not considered in this category.
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KA103: Digitaitoja kehittävät harjoittelujaksot 
jatkuvat 2019 2/2

• Kaikkien koulutusalojen opiskelijoille

• Tutkinto-opiskelijat ja vastavalmistuneet. 

• Sama apuraha kuin muillekin harjoitteluun lähteville

• Yksinkertainen raportointi: digiharjoittelut merkitään Mobility Toolissa (”flag”)

• Learning Agreementiin myös merkintä digiharjoittelusta
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KA103 Painotus opettajien pedagogisten taitojen 
kehittämiseen jatkuu vuonna 2019

• Halutaan lisätä opetushenkilökunnan pedagogista osaamista sekä osaamista 
opetussuunnitelmien kehittämistyössä -> Tavoitteena lisätä opettajien Erasmus+ 
-vaihtojaksoja, jotka kehittävät näitä taitoja. Vaihdot voivat olla:

• Henkilökuntavaihtoja (STT) tai Opettajavaihtoja (STA), jolloin vaadittava 
minimiopetustuntimäärä on 4 h per viikko (tai sitä lyhyempi jakso)

• KA103 hakulomakkeessa ilmoitetaan tällaisten vaihtojen tavoitteellinen osuus 
kaikista toteutettavista ST-vaihdoista

• Ei tarjolla lisärahoitusta

• Yksinkertainen raportointi: vaihdot merkitään Mobility Toolissa (”flag”)
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3. Mobility Activities
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KA103 Hakulomake
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Hakulomake
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Hakulomake



Hakulomake, huomioitavaa

• Online-hakulomake toimii yleisimmillä ja uusimmilla verkkoselaimilla

• Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti. Huom. Älä avaa 
lomaketta useammalle selaimen välilehdelle (tab) tai ikkunaan yhtä aikaa, koska 
silloin lomakkeelle täytetyt tiedot saattavat kadota, koska tiedot tallentuvat 
viimeiseksi suljetusta näkymästä.

• Hakulomakkeen pakolliset kentät merkitty punaisella. Tulee olla täytettynä ennen 
lomakkeen lähetystä.

• Draft-versio hakemuksesta tallentuu 'My Applications’ osioon hakemuksen 
kotisivulla

• Kun hakemus on lähetetty sen voi avata ja lähettää uudelleen ennen haun
määräaikaa. 

 suosituksena lähettää vain kerran
22



My Applications

TO SHARE READ ONLY-ACCESS TO PARTNERS OR COLLEAGUES



Hakulomakkeen osiot:

1. Context

2. Applicant Organisation

3. Mobility Activities

4. Annexes

5. Checklist
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Opetushallitus

1. Context
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2. Applicant Organization
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2. Applicant Organization



2. Applicant Organisation



2. Applicant Organisation

LIIKKUVUUSKONSORTIOT 



3. Mobility Activities

10/01/2019 Opetushallitus 31



3. Mobility Activities
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3. Mobility Activities
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3. Mobility Activities
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4. Annexes
LIITTEET:
• Declaration of honour
• Mandaattikirjeet suomalaisilta konsortiopartnereilta (vain liikkuvuuskonsortiot)



5. Checklist



Sharing



Kiitos!

Lisätietoja:

erasmus@oph.fi


