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Lisäapurahat vuoden 2018 
KA103 hankkeille
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KA103 Väliraportointi 2018 hankkeille

• Väliraportointi tapahtui helmikuussa 2019

• Palaute väliraportoinnista sähköpostitse huhtikuun alkupuolella

• Tuen toinen ennakkomaksu (20 %) maksettu huhtikuun puolivälissä valtaosalle 
korkeakouluista

• 5 korkeakoulun ja 1 konsortion osalta tuen käyttöehto ei vielä täyttynyt; 
mahdollisuus jättää uusi väliraportti 30.8.2019 mennessä ja saada toinen 
ennakkomaksu tämän jälkeen. Puuttuva 20 % voidaan maksaa myös 
loppuraportoinnin jälkeen loppumaksuna.

• Väliraporttien perusteella peräti 1 M € myönnetystä EU-tuesta on jäämässä 
käyttämättä (myöntö 13,1 M €)



KA103 Lisäapurahat 2018 hankkeille

• Päätös myönnettävistä lisäapurahoista tulossa pian

• Lisäapurahoihin oli varattuna EU-tukea 97 953 €, jonka lisäksi olisi mahdollisuus 
myöntää vielä 1 M € tukea ylibuukkauksena palautuvasta tuesta johtuen

• Tukea haettiin 227 076 €. Tukea myönnetään 226 876 €  18 korkeakoululle.

Toiminto Lisäapurahamyöntö

SMS Opiskelijavaihto 101 437 €

SMP Harjoittelijavaihto 18 909 €

STA Opettajavaihto 34 863 €

STT Henkilökuntavaihto 71 667 €

Yhteensä 226 876 €



E+ opiskelijaliikkuvuuden trendi
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ALUSTAVA!



KA103 Tuen myöntö 2019-20 
ja kiinteät apurahat
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Liikkuvuustuen myöntö 2019 (päätös x.5.2019)

• Päätös myönnettävästä tuesta tulossa pian, tässä alustavat tiedot

• Liikkuvuustukea myönnetään 15,0 milj EUR (kasvua 1,9 milj EUR vuodesta 2018 
ja 3,4 milj EUR vuodesta 2017)

• Myönnettävissä tukisummissa tuntuvaa kasvua

• Opiskelijavaihdon tuki 380 € / kk (2018: 300 €, 2017: 260 €, 2016: 230 €)

• Harjoittelijavaihdon tuki 500 € / kk (2018: 400 €, 2017: 360 €, 2016: 330 €)

• Opettaja- ja henkilökuntavaihdon tuki 785 ja 870 € / vaihto (edellisvuosina: 
625 tai 710 € / vaihto

• OS-tuki: liikkujat 1 - 100: 350 €, liikkujat 101 ->: 200 €
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Liikkuvuustuen myöntö 2019 (päätös x.5.2019)

• Myöntöperusteena kahden aiemman vuoden toteuma, haettuja liikkuvuusmääriä 
ei enää huomioitu (paitsi arvioitu liikkujamäärä korjattu haetun mukaiseksi, jos 
haettu määrä pienempi)

• Esteettömyystukeen varataan 30 000 €

• Lisäapurahoihin varataan n. 200 000 – 300 000 € ja lisäapurahoja voidaan 
myöntää enemmänkin ns. ylibuukkauksena, jos korkeakoulut ilmoittavat 
väliraporteissa palautuvasta tuesta

• Tulossa 2 lisäapurahakierrosta!

• HUOM: Korkeakouluja pyydetään ilmoittamaan OPH:en jo keväällä, jos 
myönnettävä EU-tuki ei riitä toteutuvien vaihtojen rahoittamiseen!

- Esim. aiemmin Nordplus-tuella rahoitetut vaihdot
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Kiinteät apurahat 2019-20 alkaen myös 
opiskelijaliikkuvuuteen

• Kaikille Suomesta lähteville liikkujille maksetaan EU-tuesta samansuuruisia 
apurahoja sopimuskaudesta 2019-20 alkaen

• Apurahat kasvavat kaikille liikkujille

• Opiskelijavaihdossa kasvua keskimäärin 60 € / kk, harjoittelussa 50 € / kk

• Opettaja- ja henkilökuntavaihdon päiväkohtainen oleskelutuki kasvaa n. 30 €
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KA103 Opiskelijavaihdon apurahat 2019-20

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 Harjoittelijavaihdon apurahat 2019-20

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

• Opiskelijavaihdon tuen päälle laskettavat top-up
tuet:

• Harjoittelijavaihdon top-up 120 € / kk

• Perheellisten opiskelijoiden top-up 200 € / kk

05/08/2019 Opetushallitus 13



KA103 ST-vaihtojen oleskelutuki 2019-20
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Receiving country
Grant (€ per day) Grant ( € per day)

Days 1 - 14 Days 15 – 60 (70 %)

Group A - Norway, Denmark, Luxembourg,
United Kingdom, Iceland, Sweden, Ireland,
Finland*, Liechtenstein

112 78

Group B - Netherlands, Austria, Belgium,
France, Germany, Italy, Spain, Cyprus,
Greece, Malta, Portugal 99 69

Group C - Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia,
Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Turkey,
Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, the
Former Yugoslav Republic of Macedonia,
Serbia

87 61

* = koskee yrityksistä Suomeen opettajavaihtoon kutsuttavia



Poikkeukselliset kulut – korotettu matkatuki ST-
vaihdoille

• Vuoden 2018-19 hankkeista alkaen uusi kulutyyppi: Poikkeuksellisest kulut –
exceptional costs: korotettu matkatuki opettaja- ja henkilökuntavaihdon 
poikkeuksellisen kalliisiin matkakuluihin

• Lisätuki on korkeintaan 80 % todellisista matkakuluista

• Jos matkatuki raportoidaan poikkeuksellisena kuluna, korvaa se välimatkalaskurin 
mukaisen matkatuen eli sitä ei raportoida lainkaan

• Tuen voi raportoida, jos korkeakoulu pystyy perustelemaan, että välimatkalaskurin 
mukainen korvaus ei kata vähintään 70 % osallistujan matkakuluista. Tätä varten 
on dokumentoitava ennakkolaskelma matkakuluista ja kattava kuvaus ja 
perustelut, jotka on liitettävä vaihdon dokumentteihin. 

• Matkat toteutetaan taloudellisimmalla tavalla. Ennakkolaskelman perusteluissa ja 
loppuraportin kulujen todentamissa noudatetaan korkeakoulun 
matkakorvaussääntöjä.   



Poikkeukselliset kulut – kalliit matkat

Ranua FI – Hull UK

Etäisyys mitattuna laskurilla 
1993,03 km

Tuki 275 €/osallistuja

Ranua FI – Hull UK

Bussi Ranua – Rovaniemi 15€
Lento Rovaniemi – Lontoo (Helsinki) -
Rovaniemi 250€
Juna Lontoo – Hull – Lontoo 150€ 
Bussi Rovaniemi – Ranua 15 €
Yhteensä 430€

Tuki 344 €/osallistuja
(430€* 80% = 344€)  

Hyöty: 69€. Lisätyö: 
• matkakulujen ennakkolaskelma, 
• kulujen kuvaukset ja kattavat perustelut vaihdon dokumenteissa
• kuittien/tositteiden/osallistumistodistusten keräys, 
• loppuraportissa todellisten kulujen erittely ja kuittien/tositteiden 

skannaus / ote organisaation matkajärjestelmästä  (esim. M2 
matkalasku)

Matkatuki Poikkeukselliset kulut

Helppoa:
• yksikkökuluna matkakulun kilometrimäärän saa laskurista
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm

• tositteena toimii vastaanottavan organisaation todistus 
vaihdosta

• Mobility Tooliin valitaan oikea distance band

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


Miten tuki määräytyy? Tukisumma 

Välimatkalaskurin matkatuki

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

Välimatkalaskuri / liikkuva hlö 
10-99 km = 20 €/hlö                        
100-499 km = 180 €/hlö               
500-1999 km = 275 €/hlö
2000-2999 km = 360 €/hlö
3000-3999 km = 530 €/hlö
4000-7999 km = 820 €/hlö
8000 km– =1500 €/hlö

Poikkeukselliset kulut / Exceptional Costs: 
alin kulu, jolla poikkeuksellisen korvauksen 
voi saada

70 % = välimatkalaskurin summa / 0,7

Poikkeukselliset kulut / Välimatkalaskuri / liikkuva hlö
0-99 km = 29 €/hlö                        
100-499 km = 258 €/hlö               
500-1999 km = 393 €/hlö             
2000-2999 km = 514 €/hlö
3000-3999 km = 757 €/hlö
4000-7999 km = 1171 €/hlö
8000 km– = 2145 €/hlö

• Matkakulu raportoidaan joko tavanomaisena matkatukena tai poikkeuksellisena tukena. 
• Poikkeukselliset kulut pitää perustella kattavasti, kulut ilmoittaa konkreettisesti ja viitata välimatkalaskurin km-

määrään. 
• Matkareitin kuvaus 
• Välimatkalaskurin km-määrä 
• Matkakulujen kustannusarvio

• Poikkeukselliset kulujen todentaminen perustuu loppuraporttivaiheessa todellisiin kuluihin, jotka pitää todentaa 
tositteilla/ kuiteilla/ ote organisaation matkajärjestelmästä  (esim. M2 matkalasku)

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


Siirtomahdollisuudet

• enintään 100 % opiskelijavaihtoapurahoista voi siirtää harjoittelijavaihtoapurahoi-
hin tai päinvastoin 

• enintään 100 % opettajavaihtoapurahoista voi siirtää 
henkilökuntavaihtoapurahoihin tai päinvastoin 

• enintään 100 % opettaja- ja henkilökuntavaihtoapurahoista voi siirtää opiskelija-
ja harjoittelijavaihtoapurahoihin 

• enintään 100 % OS-tuesta voi siirtää opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon ja/tai opet-
taja- ja henkilökuntavaihtoon: MUUTOS 2017-18 sopimuskaudesta alkaen! 
(aiemmin 50 %)

• opiskelija- ja harjoittelijavaihtoapurahoista ei saa siirtää muihin toimintoihin. 
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KA103 Sopimuskausi ja 
sopimuksen liitteet



Sopimuskausi 2019-2020

• Sopimuskausi on 1.6.2019-30.9.2020 (16kk).

• Lisäapurahahaku opiskelijavaihtoon (SMS) dl. 11.10.2019.

• Väliraportointi ja lisäapurahojen haku (SMS, SMP, STA, STT) dl. perjantai 
14.2.2020.

• Loppuraportointi dl. perjantai 13.11.2020.
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Sopimuksen liitteet
Annex I General Conditions (mono-beneficiary/multi-beneficiary), 
Annex II Description of the Project; Estimated budget of the project
Annex III Financial and Contractual Rules (mono-beneficiary/ multi-beneficiary)
Annex IV Applicable Rates
Annex V Templates for agreements to be used between beneficiary and participants 
Annex VI Payment details
Annex VII Mandate[s] provided to the coordinator by the other beneficiary[ies] (Liite VII vain 
konsortioilla)

Liitteet I, III, IV ja V päivitetään OPH:n uusille verkkosivuille (Huom! Heinäkuusta 2019 alkaen 
webbiosoitteen alusta jää pois ”beta”).
• beta.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-ohjeet-hankkeille-

2019-2020
• beta.oph.fi/sv/program/europeisk-mobilitet-administration-och-avtalsbilagor-2019-2020
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Liite V: Korkeakoulun ja liikkujan väliset 
dokumentit (OPH:n uusilla verkkosivuilla)
Opiskelija- ja harjoittelijavaihto

• HE Grant Agreement studies and traineeships 2019 (myös suomeksi ja ruotsiksi)
• HE+HE INTL Learning agreement studies form 2019
• HE Learning agreement traineeships form 2019
• (Opiskelijavaihdon yksilöraporttimalli, EU Survey)
• (Harjoittelijavaihdon yksilöraporttimalli, EU Survey)
• (Erasmus+ Student Charter)
Opettaja- ja henkilökuntavaihto

• HE Grant agreement STAFF 2019 (myös suomeksi ja ruotsiksi)
• HE+HE INTL Staff Mobility Agreement teaching integr 2019
• HE+HE INTL Staff Mobility Agreement training integr 2019
• (Opettaja- ja henkilökuntavaihdon yksilöraporttimalli, EU Survey)
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Muita dokumentteja (OPH:n uusilla 
verkkosivuilla)

Sopimuspohja korkeakoulujen välistä sopimusta varten:

• Inter-institutional agreement between programme countries

Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortioille 2019-20

• Opetushallituksen laatima opas

• Uusi versio päivitetään verkkosivuille kesäkuussa
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Mobility Tool+



Mobility Tool+

• https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/
• Vuoden 2019-20 eurooppalaisen liikkuvuuden sopimukset näkyvät
Mobility Toolissa, kun sopimukset on allekirjoitettu
Opetushallituksessa.
• Huom! 2019-20 hakemuksen contact person saa automaattisesti
muokkausoikeuden mobility tooliin. Contact person voi lisätä oikeuksia
muille käyttäjille (Contacts-välilehti -> Create)
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Digitaitoja kehittävät harjoittelujaksot (SMP) 

• Erasmus+ -ohjelma haluaa lisätä korkeakouluopiskelijoiden sellaisien 
harjoittelujaksojen määrää, jotka kehittävät opiskelijan tai vastavalmistuneen 
digitaitoja 

• Kaikkien koulutusalojen opiskelijoille
• Sama apuraha kuin muillekin harjoitteluun lähteville
• Yksinkertainen raportointi: digiharjoittelut merkitään Mobility Toolissa (”flag”) -> 

valitaan boksi ”Traineeship in Digital Skills”
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Painotus opettajien pedagogisten taitojen 
kehittämiseen (STA & STT)

• Halutaan lisätä opetushenkilökunnan pedagogista osaamista sekä osaamista 
opetussuunnitelmien kehittämistyössä. Vaihdot voivat olla:
• Henkilökuntavaihtoja (STT)
• Opettajavaihtoja (STA), jolloin vaadittava minimiopetustuntimäärä on 4 h per viikko (tai sitä 

lyhyempi jakso)
• Yksinkertainen raportointi: vaihdot merkitään Mobility Toolissa (”flag”) → valitaan boksi ”Training 

in Pedagogical Skills / Curriculum Design Skills”
• Huom! Opettajavihdon (STA) kohdalla pitää ensin valita boksi ”Combined Teaching and Training”, 

jonka jälkeen ”pedagogical skills” boksi tulee näkyviin ja valittavaksi
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Online 
Linguistic 
Support



OLS-lisenssit sopimuskaudelle 2019-2020

• Lisenssit on jaettu korkeakouluille ja ne ovat käytettävissä OLS-
portaalissa

• Korkeakoulukohtainen lisenssimäärä on arvio lähtevistä opiskelijoista 
eli:

SMS + SMP yhteenlaskettu määrä + 20% ”bufferia”

• Uuden kauden lisensseihin on aina käyttöoikeus ainoastaan OLS-
pääkäyttäjällä

➢ Secondary contact -henkilöt ja osoitteet on lisättävä jokaiselle 
sopimuskaudelle uudestaan

➢ Ensisijainen käyttäjä sama, joka on ilmoitettu liikkuvuustukihakemuksessa
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OLS ja muutokset 2019 (korjattu 2.5)

• Multi-Language Licence mahdollistaa opiskelijoiden useiden kielten 
opiskelun kielikurssien avulla – OLS:n testikieli eli mobility language
valitaan yhä lisenssijaon yhteydessä. 

• Tämän jälkeen opiskelijat voivat itse valita haluavatko opiskella 
testikielellä tarjottuja kielikursseja vaiko kohdemaan muita virallisia 
kieliä. Valinnan he voivat tehdä kirjauduttuaan järjestelmään.

• Käyttäjille voidaan valita kielikurssien kieli/kielet myös manuaalisesti, 
jos he eivät ole tehneet valintaa itse.

➢ OLS-portaalissa on kattava käyttöohje, josta löytyy vinkkejä ja apuja
lisenssien käyttöön! ☺
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OLS –kielet tällä hetkellä:

• A1-C2: English, French, German, Spanish, Italian, Dutch

• A1-B2 Portuguese

• A1-A2 Czech

• A1: Bulgarian, Croatian, Danish, Estonian, Finnish, Greek, 
Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian, Slovak, 
Slovenian, Swedish

• Pelkkä kielitesti: Irish Gaelic, Maltese
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Muistutus; OLS for refugees

• Mukana jo olevien korkeakoulujen lisenssit ovat voimassa
31.05.2019 asti

→ Lisenssit eivät enää ole sidoksissa sopimuskauteen
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Esteettömyystuki



• Erillisapuraha henkilöille, joiden osallistuminen vaihtoon/harjoitteluun ei olisi 
fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä 
taloudellista tukea. 

• Voidaan myöntää niin opiskelijoille kuin myös henkilökunnalle. Myös yrityksistä 
opettajavaihtoon kutsuttaville henkilöille on mahdollista myöntää 
esteettömyystukea. 

• Esteettömyystuki myönnetään normaalin vaihtoapurahan lisäksi ja sen tarkoitus 
on kattaa vaihdon erityisjärjestelyjen tuomia lisäkuluja.  
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Esteettömyystuki



• Hakuaika on jatkuva mutta hakemuksen käsittelylle on hyvä varata aikaa, 
jotta haettavalle tuelle saadaan päätös ennen vaihdon alkua.

Hakemus ja lisäohjeita tuen hakemiseen:

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/esteettomyystuki
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Esteettömyystuki


