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ERASMUS+ KORKEAKOULUTUKSELLE /  
KA103 EUROOPPALAINEN LIIKKUVUUS  

HAKUKUULUTUS 2019 

 
Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella korkeakoulut ja liikkuvuuskonsortiot voivat hakea Erasmus+ -
liikkuvuusapurahoja ja vaihtojen järjestämisen tukea (OS) lukuvuodeksi 2019-2020 eurooppalaiseen, eli 
ohjelmamaiden välillä tapahtuvaan liikkuvuuteen. Liikkuvuusapurahojen myöntämisen edellytyksenä 
on, että korkeakoululla on komission myöntämä Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher 
Education, ECHE). Liikkuvuuskonsortiolla on oltava kansallisen toimiston myöntämä akkreditointi 
(Mobility Consortium Accreditation), jota haetaan samaan aikaan erillisellä hakulomakkeella (ks. 
tarkemmin erillinen hakukuulutus liikkuvuuskonsortioille, KA108).  
 
Korkeakoulut ja liikkuvuuskonsortiot voivat hakea liikkuvuustukea seuraaviin toimintoihin: 

• Opiskelu ulkomailla osana tutkintoa                                                                                                           
(SMS - student mobility for studies) 

• Harjoittelu ulkomailla osana tutkintoa tai vastavalmistuneiden harjoittelu ulkomailla                 
(SMP – student mobility for traineeships) 

• Opettaminen ulkomaisessa korkeakoulussa ja ulkomaisesta yrityksestä kutsuttavan 
henkilökunnan opetusvierailut korkeakouluun                                                                                      
(STA - staff mobility for teaching assignment) 

• Kouluttautuminen ulkomailla toisessa korkeakoulussa tai ulkomaisessa yrityksessä                  
(STT - staff mobility for training assignment) 

• Vaihtojen järjestämisen tuki (OS)  

 

Korkeakoulu voi hakea liikkuvuustukea sekä itsenäisesti että osana liikkuvuuskonsortiota esim. niin, 
että osa liikkuvuudesta (esim. vain harjoittelu ulkomailla) toteutetaan liikkuvuuskonsortion kautta ja 
muu liikkuvuus itsenäisesti. Jos korkeakoulu ei kuulu mihinkään liikkuvuuskonsortioon, jättää se vain 
yhden liikkuvuustukihakemuksen kullakin hakukierroksella. 

Tämä hakukuulutus koskee Erasmus+ eurooppalaista liikkuvuutta eli ns. ohjelmamaiden välistä 
liikkuvuutta. Samaan aikaan on haettavana myös Suomen ja ns. kumppanimaiden välinen globaali 
liikkuvuus, jota varten on erillinen hakulomakkeensa ja -prosessinsa (KA107) 
  



 

 

 

 

 

Viralliset hakudokumentit 
 

- Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyyntö - virallinen ilmoitus, mm. toiminnot, ohjelmamaat, 
hakuajat 

- Erasmus+ Programme Guide – yksityiskohtaiset kuvaukset kaikista haettavista toiminnoista, ks. 
erityisesti KA1 Liikkuvuus 

- Ohjelmadokumentit ovat ladattavissa Opetushallituksen verkkosivulta:  
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi 

 
 
Myönnettävä tuki 
 
Vuoden 2019 hakukierroksella eurooppalaiseen liikkuvuuteen on varattu n. 15,9 miljoonaa euroa EU-
tukea. Opiskelija-, harjoittelija, opettaja- ja henkilökuntavaihdon apurahat myönnetään korkeakouluille 
kahden viimeisimmän raportoidun vuoden toteutuneen liikkuvuusmäärän keskiarvon perusteella. 
Myöntöperuste muuttuu siis vuoden 2019 hakukierroksella niin, että haettuja liikkuvuusmääriä ei enää 
huomioida keskiarvoa laskettaessa, mutta myönnetty liikkuvuusmäärä voi olla enintään haetun 
suuruinen. Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon tuki perustuu vaihtojen kestoon kuukausina, opettaja- ja 
henkilökuntavaihdon tuki lähteneiden henkilöiden määrään. Lopulliseen myönnettävään tukeen 
vaikuttaa käytettävissä oleva Erasmus+ -budjetti ja liikkuvuusmääriä voidaan joutua leikkaamaan, jos 
budjetti ei riitä kaiken liikkuvuuden kattamiseen. Mikäli kyseessä on uusi hakija, arvioidaan 
myönnettävän tuen määrä tapauskohtaisesti kansallisessa toimistossa. 
 
Eurooppalaisen liikkuvuuden hakukierroksella 2019 Suomessa siirrytään kansallisesti kiinteisiin 
kuukausiapurahoihin opiskelija -ja harjoittelijavaihdossa. Korkeakoulut ja konsortiot eivät siis voi 
aiempien vuosien tapaan määritellä käyttämiään kuukausiapurahoja itse, vaan kaikkien 
suomalaiskorkeakoulujen ja konsortioiden tulee noudattaa kansallisen toimiston määrittelemiä kiinteitä 
kuukausiapurahasummia. Opiskelijoille ei voi maksaa korotettuja apurahoja, vaikka EU-tukea olisi 
jäämässä käyttämättä. Korkeakoulut voivat kuitenkin edelleen maksaa EU-tuen päälle lisäapurahaa 
omarahoituksesta. 
 
Kiinteät kuukausiapurahat opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon sopimuskaudelle 2019-20 ovat: 

• Opiskelijavaihto (SMS),  ryhmän 1 maat:  420€  

• Opiskelijavaihto (SMS),  ryhmän 2 maat:  360€ 

• Harjoittelijavaihto (SMP): ryhmän 1 maat:  540€  

• Harjoittelijavaihto (SMP): ryhmän 2 maat:  480€ 

 
Vaihtojen järjestämisen tuki (OS) perustuu Opetushallituksen laskemaan arvioon korkeakoulun 
sopimuskaudella toteutettavien vaihtojen määrästä. Tukea maksetaan 350 € / liikkuja ensimmäistä 
sataa liikkujaa kohti ja sen jälkeen 200 € / liikkuja. Korkeakoulu voi joutua palauttamaan osan 
myönnetystä vaihtojen järjestämisen tuesta, mikäli toteutunut vaihtojen määrä on pienempi kuin tuen 
myöntämisperusteena käytetty arvio. Korkeakoulun on mahdollista siirtää enintään 100 % OS-tuesta 
liikkuvuusapurahoihin. 
 
Liikkuvuusapurahojen ja OS-tuen lisäksi korkeakouluille myönnetään lisenssejä OLS-kielitestejä ja –
kielivalmennusta varten. Myönnettävien lisenssien määrä perustuu Opetushallituksen laskemaan 
arvioon korkeakoulun sopimuskaudella toteuttamien opiskelija- ja harjoittelijavaihtojen määrästä. 

 

 

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


 

 

 

 

 

Huomioitavaa hakukierroksella 2019 

1) Vuosien 2018 ja 2019 hakukierroksilla Erasmus+ -ohjelmassa on painotus 
korkeakouluopiskelijoiden harjoittelujaksoihin, jotka kehittävät opiskelijan digitaalisia taitoja. 
Kohdemaita ovat Erasmus+ -ohjelman ohjelmamaat (EU-maat, Islanti, Norja, Liechtenstein, 
Makedonia, Serbia ja Turkki) sekä valikoidut kumppanimaat Erasmus+ globaalin liikkuvuuden haun 
kautta (KA107). Näihin kuuluvat myös Sveitsi ja Färsaaret, joiden osalta globaalin liikkuvuuden 
tukea voi hakea ainoastaan lähtevien digiharjoittelujen toteuttamiseen. 

Eurooppalaisen liikkuvuuden osalta digiharjoittelujen toteuttamiseen ei myönnetä lisätukea, vaan 
harjoittelut toteutetaan myönnettävällä harjoittelijaliikkuvuuden tuella. Ohjelmabudjettia on 
kuitenkin kasvatettu Horisontti 2020 -ohjelmasta digiharjoittelujen rahoittamista varten. 

 
2) Painotus opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseen 
 

Korkeakoulutuksen uuden EU-agendan tavoitteiden tukemiseksi halutaan Erasmus+ liikkuvuuksien 
kautta lisätä opetushenkilökunnan pedagogista osaamista sekä taitoja opetussuunnitelmien 
kehittämistyössä. Vaihdot voivat olla joko henkilökuntavaihtoja (STT) tai opettajavaihtoja (STA), 
jolloin vaadittava minimiopetustuntimäärä on vain 4 h per viikko. KA103 hakulomakkeessa 
ilmoitetaan tällaisten vaihtojen tavoitteellinen osuus kaikista toteutettavista ST-liikkuvuuksista ja 
toteutuneiden jaksojen lukumäärä raportoidaan loppuraportissa. Lisärahoitusta ei ole tarjolla 
pedagogista osaamista ja opetussuunnitelmien kehittämistä edistäviin liikkuvuusjaksoihin. 

 
3)  Serbia on Erasmus+ eurooppalaisen liikkuvuuden ohjelmamaa hakukierroksesta 2019 alkaen.  

 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-
participate/eligible-countries_en 

 
Sopimuskausi 
 
Liikkuvuustukihakemuksessa määritellään sopimuskauden pituus, joko 16 kk tai 24 kk. Myönnettävät 
apurahat on kuitenkin tarkoitettu yhden lukuvuoden vaihtojaksojen rahoittamiseen ja seuraavana 
keväänä korkeakoulu jättää uuden hakemuksen seuraavaa lukuvuotta varten. Opetushallitus 
suosittelee, että eurooppalaisen liikkuvuuden sopimuskauden pituudeksi valitaan 16 kk. 
 
16 kuukauden sopimuskausi kestää siis 1.6.2019 - 30.9.2020. 
 
Hakulomakkeen täyttöohjeita: 
 
Haussa käytetään sähköistä, selainpohjaista online-lomaketta, joka on ladattavissa: 
 

• Opetushallituksen www-sivuilla osoitteessa: 
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi  

• → Liikkuvuustuki (KA103: Higher education student and staff mobility), tai 
 

• Suoraan komission verkkosivulta:  
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ 
➔ Higher education student and staff mobility within programme countries 

 

Online-lomake toimii yleisimmillä ja uusimmilla verkkoselaimilla (Internet Explorer 11, 
Firefox 45.7 ja Chrome 56.0). Hakulomakkeen täyttäjä tarvitsee EU login -tunnuksen, 
koska tunnistautuminen tehdään sen avulla. Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka 
toinen sekunti. Huom. Älä avaa lomaketta useammalle selaimen välilehdelle (tab) tai 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/


 

 

 

 

 

ikkunaan yhtä aikaa, koska silloin lomakkeelle täytetyt tiedot saattavat kadota, koska 

tiedot tallentuvat viimeiseksi suljetusta näkymästä. Lisätietoja selainpohjaisten online-
lomakkeiden täyttämiseen löydät em. hakuprosessi-sivustolta. 

• Hakijakorkeakoululla sekä liikkuvuuskonsortion kaikilla jäsenorganisaatioilla on oltava voimassa 
oleva PIC-koodi.  

• Hakulomake on sama koko Euroopassa. Hakulomakkeen voi täyttää jollakin EU:n virallisella 
kielellä.  

• Korkeakoulu tai liikkuvuuskonsortio ilmoittaa hakulomakkeessa arvion lukuvuonna 2019-20 
vaihtoon lähetettävien opiskelijoiden, harjoittelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan 
lukumäärästä ja vaihtojaksojen yhteenlasketusta kestosta.  

• Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon osalta vaihtojen kesto merkitään kuukausina ja täydet 
kuukaudet ylittävinä päivinä. 

• Opettaja- ja henkilökuntavaihdon osalta vaihdon kesto merkitään päivinä. 

• Liikkuvuuskonsortion osalta liikkuvuustukihakemukseen liitetään konsortion kotimaisilta 
partnereilta ns. mandaattikirje (Mandate). 

• Hakijaorganisaation laillisen edustajan allekirjoittama Declaration of Honour-dokumentti 
skannataan hakemuksen liitteeksi. 

 
Hakemuksen jättäminen 
 
Hakemus jätetään sähköisesti viimeistään 12.2.2019 klo 13:00 Suomen aikaa (klo 12:00 CET). 
Myöhästyneitä hakemuksia ei voida hyväksyä. Hakemuksia ei lähetetä postitse. 
 
 
 


