
E+ liikkuvuus (KA1)
- Yhteistyön ja 
liikkuvuuksien 
dokumentit
Liikkuvuushankkeiden aloituskoulutus 2019



Hankekumppanit ulkomailla

a) Letter of Intent

➢ kun ei käytetä ECVETiä
a) Memorandum of Understanding

➢ kun jakson tunnistaminen ja 
tunnustaminen tehdään ECVETin
mukaisesti

➢ Malleja esim: www.ecvet-toolkit.eu

Hankesopimus 
ja sen liitteet
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http://www.ecvet-toolkit.eu/


Henkilöstön dokumentit 

Työsuunnitelma:
Erasmus+ Work Programme

for VET 
Staff Mobility

Jakson päätyttyä 
osallistujatodistus henkilöstölle:

Certificate of attendance

Apurahasopimus:
henkilöstön 

liikkuvuusjakso*)

*)Myös kutsutulle ulkomaiselle
työelämän edustajalle tehdään
apurahasopimus ja työsuunnitelma

Näitä kysytään 
mahdollisessa 
tarkastuksessa

Kiinnitä huomioita
päivämääriin ja 
allekirjoitukseen
tukikelpoisuuden
varmistamiseksi
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Opiskelijan dokumentit

a) Koulutussopimusjakso = Training Agreement
b) Oppisopimusjakso = Apprenticeship
Agreement
c) Oppilaitosjakso = Learning Agreement

Jakson päätyttyä todistus: 
Europassi liikkuvuustodistus tai 

vastaava todistus

(Kopioi liitteeksi E+ VET Mobility Quality Commitment
ilman allekirjoituksia)

Apurahasopimus:
opiskelijan liikkuvuusjakso

Näitä kysytään 
mahdollisessa 
tarkastuksessa

Kiinnitä huomioita
päivämääriin ja 
allekirjoitukseen
tukikelpoisuuden
varmistamiseksi 4



• Sekä koulutus- että oppisopimuksen mallisisällöistä on englanninkieliset 
käännökset, jotka löytyvät OKM:n verkkosivuilta. Oppilaitosjaksolle käytettävän 
Erasmus+ Learning agreementin malli löytyy OPH:n verkkosivuilta.

• Jakson sisällöstä, tavoitteista ja (työ)tehtävistä sekä (työpaikka)ohjauksesta ja 
mahdollisista näytöistä sovitaan etukäteen ja ne päivitetään HOKSiin. 

• Varmistetaan, että työpaikalla kaikki muutkin koulutussopimus- tai 
oppisopimusjakson edellytykset täyttyvät esim. työpaikkaohjaajan ja 
työturvallisuuden osalta. 

• Jakson suunnittelussa aktiivinen tiedonvaihto sähköpostilla, Skypellä ja 
mahdolliset valmistelutapaamiset synnyttävät luottamusta siitä, että osapuolet 
ymmärtävät jakson sisällön, tavoitteet, arviointikäytänteet ja eri osapuolten 
vastuut samalla tavoin. 
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Jakson suunnittelu ja siitä sopiminen



Malleja ja mallisisältöjä

https://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen (koulutus- ja oppisopimuksen mallisisällöt englanniksi)

www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuushankkeen-ka1-hallinnointi-ja-raportointi (Erasmus+ 
sopimusmallit)
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https://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen
http://www.oph.fi/fi/ohjelmat/liikkuvuushankkeen-ka1-hallinnointi-ja-raportointi


Apurahasopimus tehdään aina

Apurahan maksun voi tehdä kolmella eri tavalla:

a) Koko apurahan maksu osallistujalle (ennakkomaksu 70-100%)

b) Luontoiskorvaus l. oppilaitos hankkii matkat ja majoituksen (+ mahd. 
kielivalmennuksen) 

c) Edellä mainittujen yhdistelmä

Jos apurahaa annetaan luontoiskorvauksena, on oppilaitoksen varmistettava, että 
matka- ja kielivalmennusjärjestelyt täyttävät vaadittavat laatu- ja turvallisuusehdot. 
Oppilaitoksen on taattava myös kaikkien osallistujien reilu ja tasa-arvoinen kohtelu.
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Apurahasopimuksessa kirjataan vakuutuksista

Opiskelijoiden apurahasopimuksissa on pakolliset vakuutukset, jotka lähettävän 
organisaation tulee varmistaa: 

1. Sairasvakuutus 

2. Vastuuvakuutus 

3. Tapaturmavakuutus 

(Erasmus+ hankesopimuksessanne lukee:”Edunsaajan on varmistettava, että 
ulkomaille matkustavat osallistujat ovat vakuutettuja.”)
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Todistus ulkomaanjaksosta 

Kaikkien osallistujien ulkomaanjaksot todennetaan 
vastaanottavan organisaation antamalla todistuksella, josta käy ilmi:

1. Osallistujan nimi
2. Jakson sisältö (toiminnon tarkoitus)
3. Paikka ja maa
4. Jakson alkamis- ja päättymispäivämäärä, sekä paikka
5. Vastaanottavan organisaation allekirjoitus

Tarkastuksissa todistuksen päivämääriä verrataan Mobility Tooliin kirjattuihin 
päivämääriin.

9



Todistus ulkomaanjaksosta = ulkomaanjakson 
todentaminen

o Suositus opiskelijoille: Europassi –liikkuvuustodistus

http://europass.fi/oppilaitokset/europass-liikkuvuustodistus

o Asiantuntijoille ja tukihenkilöille: Kansallisen toimiston verkkosivuilla on malli, 
jossa minimivaatimukset

www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/ammatilliselle_koulutukselle/avaintoimi_1_liik
kuvuus/osallistujalle

o Huom! Suomalaiseen oppilaitokseen opettamaan kutsuttujen työelämän edustajien 
jakso on todennettava myös osallistumistodistuksella, sama malli käy myös tähän
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http://europass.fi/oppilaitokset/europass-liikkuvuustodistus
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/ammatilliselle_koulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvuus/osallistujalle

