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Kyselytunnin pelisäännöt

• Pidäthän kameran ja mikrofonin kiinni

• Käydään esitys kokonaan läpi ja sitten vastataan kysymyksiin (voi kysyä myös 
FIRST+ ja Aasia-ohjelmien osalta)

• Kysymykset ja kommentit ensisijaisesti chattiin

• Kysymyksen voi esittää myös ääneen, mutta pyydä puheenvuoro chatissa

• Kyselytuntia ei tallenneta, mutta tämä ppt-esitys julkaistaan jälkikäteen
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Koronaepidemian vaikutukset 
Erasmus+ ohjelmaan
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Opetushallituksen Erasmus+ -koronainfosivu

• Päivitämme sivuille uusimmat ohjeet koronaepidemian vaikutuksista 
Erasmus+ -ohjelmaan

• https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronaviruksen-vaikutukset-erasmus-ja-
euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmiin

• https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/coronavirusets-inverkan-pa-erasmus-
och-europeiska-solidaritetskaren

• https://www.oph.fi/en/news/2020/impacts-coronavirus-erasmus-and-
european-solidarity-corps-programmes

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronaviruksen-vaikutukset-erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmiin
https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/coronavirusets-inverkan-pa-erasmus-och-europeiska-solidaritetskaren
https://www.oph.fi/en/news/2020/impacts-coronavirus-erasmus-and-european-solidarity-corps-programmes


KA2 ja ECHE hakuajat siirtyvät

• Kevään hakuaikoja pidennetään seuraavien toimintojen osalta:

• KA2 Strategiset kumppanuushankkeet (KA201, KA202, KA203, KA204, 
KA229) – uusi deadline 23.4.2020

• Korkeakoulujen Erasmus+ peruskirja (ECHE) – uusi deadline 26.5.2020



Matkustaminen ulkomaille / ulkomailta

• Suomen hallituksen linjaukset 16.3.2020 (voimassa 13.4.2020 asti)

”Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen 
rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. 
Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, 
lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. 
Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. 
Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja 
länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja 
rahtiliikenne jatkuu normaalisti.”

• Ulkoministeriön UKK: https://um.fi/ajankohtaista/-
/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-
koronaviruksesta

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta


Force majeure –menettely

• Ylivoimainen este (force majeure) on odottamaton tapahtuma, johon 
sopimusosapuolet eivät ole voineet vaikuttaa ja joka ei johdu sopimusosapuolten 
laiminlyönnistä. 

• Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi

• oma tai lähiomaisen sairastuminen tai 

• jossain tilanteessa luonnonkatastrofi tai pandemian kaltainen laajalle levinnyt 
epidemia, joka estää toimintoon osallistumisen tai sen jatkamisen. 

= Kaikki koronaepidemian vuoksi peruuntuvat ja keskeytyvät vaihdot on mahdollista 
raportoida Opetushallitukseen force majeure –menettelyn kautta. Erillistä syytä 
vaihdon peruuntumiselle / keskeytymiselle ei tarvitse esittää.



Force majeure –menettely / peruuntuvat ja 
keskeytyvät vaihdot (KA103 ja KA107)

• Force-majeure –tapauksina voidaan raportoida keskeytyneet ja peruuntuneet opiskelija-
ja henkilöstövaihdot, jos niistä on aiheutunut kustannuksia, joita vakuutus- tai lentoyhtiö 
ei korvaa. KA107:ssa koskee myös Suomeen saapuvia vaihtoja.

• Force majeure –tapauksissa vaihdon apuraha on enintään ko. vaihdolle alun perin 
lasketun suuruinen. Apurahan lopullinen määrä riippuu hyväksyttävien kulujen määrästä. 
Tapaukset raportoidaan Opetushallitukseen, joka määrittelee lopullisen apurahan ja 
ilmoittaa sen korkeakoululle.

• Mobility Tooliin merkitään vaihdon todellinen toteutunut kesto. Kokonaan peruuntuneissa
vaihdoissa 1 pv (alku- ja loppupäivä on sama). 



Force majeure –menettely / peruuntuvat ja 
keskeytyvät vaihdot (KA103 ja KA107)

• Force majeure –tapaukset raportoidaan lomakkeella, joka juuri päivitetty (myös vanhaa 
lomaketta voi käyttää): https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/force-majeure-form-for-the-
heis_ka103-ka107_2020.docx

• Liitelomake, jota voi käyttää osallistujan kulujen raportoimiseen:

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/statement-of-expenses-from-the-
participant_ka103_ka107_2020.docx

• Korkeakoulun edustaja täyttää lomakkeen ja toimittaa sen liitteineen osoitteeseen 
erasmus@oph.fi

• Koronatapausten raportoimiseen ei ole erityistä kiirettä, korkeakoulun suositellaan 
keräävän tapauksia yhteen ja toimittavan ne kootusti Opetushallitukseen

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/force-majeure-form-for-the-heis_ka103-ka107_2020.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/statement-of-expenses-from-the-participant_ka103_ka107_2020.docx
mailto:erasmus@oph.fi


Force majeure –menettely / peruuntuvat ja 
keskeytyvät vaihdot (KA103 ja KA107)

• Force majeure –lomakkeen liitteeksi tarvitaan: 

• Osallistujan kertomus vaihdon keskeytymisen tai keskeytymisen syistä (ei tarpeen 
koronatapauksissa)

• Osallistujan laatima kuluerittely vaihdon matka-, majoitus- ym. kuluista, joita vakuutusyhtiö, 
lentoyhtiö tms ei korvaa. Kulut voi raportoida erillisellä lomakkeella. Kuitteja ei liitetä.

• Vastaanottavan korkeakoulun/organisaation todistus vaihdon kestosta (ei tarpeen 
koronatapauksissa)

• Vakuutusyhtiön/lentoyhtiön myönteinen tai kielteinen päätös kulujen korvaamisesta. 
Koronatapauksissa riittää myös tieto vakuutus- tai lentoyhtiön linjauksesta, jos todistusta ei ole 
mahdollista saada.

• HUOM: Sairaustapausten kohdalla lääkärintodistusta ei lähetetä Opetushallitukseen



Force majeure -ohjeita SP-hankkeille

• Hankkeen koordinaattorin kannattaa olla yhteydessä oman hankkeen 
yhteyshenkilöön Opetushallituksessa. 

• Hankepartnerin kannattaa olla ensin yhteydessä oman hankkeen 
koordinaattoriin. 

• Hankkeiden toimintoja on mahdollista keskeyttää ennenaikaisesti, toteuttaa 
toisen yhteistyökumppanin luona, siirtää myöhempään ajankohtaan tai perua 
harkinnan mukaan.

• Käynnissä olevien hankkeiden hankekausien kestoa voi pidentää erillisestä 
anomuksesta. Maksimipidennys hankkeille on 12 kk. Hankkeen kesto ei 
kuitenkaan voi ylittää 36 kuukautta.

• KA2 Force Majeure-ohjeita Mobility Tool+ varten (vaatii EU login-kirjautumisen)
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=465571466

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=465571466


Vaihto-opintojen suorittaminen/tunnustaminen

• Korkeakouluja kannustetaan 

• tarjoamaan saapuville vaihto-opiskelijoille mahdollisuus suorittaa vaihto-
opintonsa loppuun etäopiskeluna, jos se on mahdollista.

• tunnustamaan ja hyväksilukemaan omien opiskelijoidensa suoritukset, jotka 
opiskelija suorittaa etäopiskeluna vaihtokorkeakouluun varsinaisen vaihdon 
keskeydyttyä.
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Vaikutukset Kelan opintotukeen

• Opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman 
poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen 
riittävässä edistymisessä. Muista vaikutuksista tiedotetaan myöhemmin.

• Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, 
vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut riittävä. Opintotuen enimmäisaikaa 
voidaan myös pidentää.

• Kela tulee tiedottamaan opintotuen saajia asiassa
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Muutokset vuoden 2018 KA107 globaalin 
liikkuvuuden hankkeisiin

• Vuonna 2018 rahoitettuihin E+ KA107 globaalin liikkuvuuden hankkeisiin on 
mahdollista hakea seuraavia muutoksia:

• Sopimuskautta on mahdollista pidentää nykyisestä 26 kuukaudesta 38 
kuukauteen, jolloin sopimusten uusi päättymisaika on 31.7.2021. 
Sopimuskauden pidentäminen koskee kaikkia kumppanimaita.

• Tukea on poikkeuksellisesti mahdollista siirtää kumppanimaasta toiseen 
saman tukikorin maiden kesken edellyttäen, että maat ovat mukana 
korkeakoulun rahoitussopimuksessa. Tukea ei siis voi siirtää sellaisen 
kumppanimaan kanssa käytettäväksi, johon korkeakoululle ei alun perin ole 
myönnetty tukea.



Muutokset vuoden 2018 KA107 globaalin 
liikkuvuuden hankkeisiin

• Molempia muutoksia haetaan sopimusmuutoslomakkeella, joka löytyy täältä:

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sopimusmuutoslomake-ka107-
call-2018-hankkeet_paivitetty.docx

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/blankett-for-avtalsandring-
ka107-2018_0_0.docx

• Lomake lähetetään sähköpostilla osoitteeseen erasmus@oph.fi. Allekirjoitus ei 
ole pakollinen.

• HUOM: Nämä muutokset ovat mahdollisia vain vuonna 2018 rahoitettujen 
KA107 hankkeiden osalta

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sopimusmuutoslomake-ka107-call-2018-hankkeet_paivitetty.docx
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/blankett-for-avtalsandring-ka107-2018_0_0.docx
mailto:erasmus@oph.fi


Muutokset vuoden 2019 KA103 eurooppalaisen 
liikkuvuuden hankkeisiin

• Vuoden 2019 eurooppalaisen liikkuvuuden hankkeiden sopimuskausi on 16 kk: 
1.6.2019 – 30.9.2020. 

• Onko tarvetta pidentää sopimuskautta 24 kuukauteen, jolloin se päättyisi 
31.5.2021?

• Lisäapurahoja on haettu lukuvuodelle 2019-20, mutta onko näille enää tarvetta? 
Tätä kysytään lisäapurahoja hakeneilta korkeakouluilta webropol-kyselyllä



Erasmus+ keskitetyt hanketoiminnot

• EACEAn infosivu keskitettyjen Erasmus+ -hankkeiden toimijoille

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/news/information-for-
beneficiaries-whose-activities-are-impacted-coronavirus_en
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https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/news/information-for-beneficiaries-whose-activities-are-impacted-coronavirus_en


Tulevat webinaarit

• Järjestämme webinaareja ajankohtaisista aiheista korvaamaan peruuntuneita 
Erasmus+ -liikkuvuuden koordinaattoripäiviä

• ECHE-hakukierros 2021-27 –webinaari: Torstai 26.3. klo 9:30 – 12:00

- Liity Microsoft Teams -kokoukseen

• EWP-ajankohtaiset asiat -webinaari: Alustavasti torstai 26.3. klo 14 - 15
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBmYTc3NjUtMjIwYy00NWU3LWIyZDgtZWZjNGJjMzJmNTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22fe0ea779-a4c1-4aa0-980c-b2e9d035011c%22%7d


Kiitos! 

erasmus@oph.fi

18/03/2020Opetushallitus 19


