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Kokemuksia kahdesta Erasmus-hankkeesta
● Sisä-Savon kansalaisopiston kv-kuriirit 2015-2016: liikkuvuuksia 

yhteensä 13 (joista kaksi hankkeeseen myöhemmin lisättyä)

● Suonenjoen kaupungin yleissivistävän koulutuksen hanke 

Inspirating Ideas from Europe 2016-2017 (10, alunperin 13 joista kolme 

jouduttiin tiputtamaan pois)

● Kolmen kopla matkalla kohti kansainvälisyyttä 2017-2019 ( kolmen 

opiston yhteishanke, jossa 27 liikkuvuutta kahdelle vuodelle)



Erasmus KA1 toteutusmuodot
● Opetus- tai harjoittelujaksot Euroopassa

● Strukturoidut kurssit ja koulutustapahtumat 

● Job shadowing

Kokemuksia eri muodoista eri oppilaitoksissa?

Job shadowing huono puoli, ei rahoitusta kurssitoiminnan korvaamiseen 

vastaanottavalle organisaatiolle



Hakemuksessa luvattua, yleinen..
● lisätään opettajien kv-kompetenssia, kielitaitoa ja suoria kv-kontakteja

● uusia opetusmenetelmiä ja - sisältöjä eri kulttuureista opetuksen 

kehittämiseen ja tvt-taitojen kehittämistä

● edistää kansainvälistymistä ja koulujen yhteistyötä kv-projektien 

hakemisessa

● uusien projektiaihioiden etsimistä Erasmus 

oppimiskumppanuushankkeisiin

● koulujen opetussuunnitelmien uudistamista kv-näkökulmasta

● johtajuuden kehittämistä eurooppalaisissa verkostoissa

● kv-tiimin perustaminen kuntaan

● jokaiselle liikkujalle europass CV



Jokaisen lähtijän täytettävä ja toimitettava
● Erasmus +liikkuvuusapurahasopimus (ladattavissa OPH:n sivuilta)

● Kunnan maksumääräys matkan kulujen maksamisesta matkaennakkona

● Europass Certificate of attendance kurssin järjestäjältä tai job 

shadowing paikasta

● Erasmus-järjestelmään liikkuvuuden jälkeen participant report form, jossa 

arvioidaan CIMOlle matkan tuloksia  (tulee sähköpostiin, kun liikkuvuus on 

syötetty järjestelmään)

● Hankkeen liikkuvuudet tehdään Suonenjoen kaupungin osalta yhteisenä 

kaupunginhallituksen virkamatkapäätöksenä, muista kunnista ei

● Jokainen toimittaa liikkuvuuden jälkeen: 1. Sähköpostivahvistus 

kurssille hyväksymisestä 2. kuitti kurssimaksusta 3. kuitit maksetuista 

lentolipuista ja paikallismatkoista, 4 kuitit hotellista 5. 

matkalaskulomakkeelle kirjattuna ulkomaan päivärahoja niin paljon kuin 

hankesumma mahdollistaa



Yhtenäinen taulukko kulujen raportoimiseen
Matkakuluselvitys Erasmus-matkasta (kaikki kustannukset on esitettävä Euroissa)
Matkan kohde ja aika:
Henkilön nimi: 
Matkakulut

PVM €
Menomatka kentälle, auto km-korvaukset (km-määräx0,43€) tai juna
Lentoliput
Paikallismatkat kohteessa, lisää rivi jokaisesta kuitista erikseen
Majoitus

PVM €
Hotellilasku tai muu majoituslasku
Kurssimaksu

PVM €
Selite kurssin tai tapahtuman järjestäjästä ja kurssin hinta
Ulkomaan päivärahat

PVM €
Tähän lasket sen maan ulkomaan päivärahoja, missä olit jos tukisumma 
ei tule muuten täyteen, jos tulee niin poistat tämän rivin
Osallistujan allekirjoitus, vaihda nimesi
Päivämäärä ja paikka, vaihda



Organisaatiokohtainen koulutussuunnitelma
PERUSTIEDOT : 1. OSALLISTUJAN NIMI: 2. KURSSIN NIMI: 3. KOHTEEN YHTEYSTIEDOT (puh yhteyshenkilölle, sp, www-osoite, 

osoite):  4. VAIHDON AJANKOHTA:

SISÄLTÖTIEDOT

5. ERASMUS-KOULUTUKSEN TAVOITTEET OMAN OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN:

6. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

7. MAHDOLLISIA AIHEITA ERASMUS-TÄYDENNYSKOULUTUSKURSSIKSI OMALLE OPISTOLLE, JONKA VOISIT ITSE PITÄÄ:

8. MAHDOLLISIA AIHEITA KURSSILTA TAI VAIHTOJAKSOLTA ERASMUS OPPIMISKUMPPANUUSHANKKEEKSI:

9. KIINNOSTAVIMPIA KONTAKTEJA KURSSILTA TAI VAIHTOJAKSOLTA OPISTON OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN TAI 

KIRJEKUMPPANUUTEEN ERI AINEALUEILLE, HENKILÖIDEN NIMET, OSAAMISALUEET JA YHTEYSTIEDOT:

10. LUENTOAIHEITA MATKALTA OPISTON OHJELMAAN TUTUSTU EUROOPPAAN-YLEISLUENTOA VARTEN: (KUVAT GOOGLE 

DRIVEEN)

11. LEHTIJUTTU SISÄ-SAVOLEHTEEN MATKASTA + 3 HYVÄÄ KUVAA :



Tiedotus hankkeesta
● Lehtijuttu paikallislehteen kera 

parin hyvän kuvan 

● Lisäksi juttu EPALEen lähetettäväksi

● Jokaisen terveiset matkalta kera 

kuvien opiston facebook-sivuille

● Syksyn opettajainkokouksessa

tiedotusta Erasmus 1-hankkeen 

kokemuksista ja uudesta hausta

● Kokemusten jakoa 

hankehallinnoinnista OPH:n KA1 

aloituskoulutuksessa Helsingissä

● Työpaja vapaan sivistystyön päivillä 

31.8.2018

● Opistotoimikunnan infoaminen 

hankkeesta



Muita huomioita
● Hankkeessa hallinnointitukea tulee 350€ /liikkuvuus, mitä tukea ei tarvitse 

raportoida = voi käyttää mihin haluaa jollei jätä hallinnon kuluihin

● Hankehallinnoijan varauduttava siihen, etteivät liikkuvuudet toteudu 

haetun mukaisesti: lisättävä muutama matka, että kaikki tuki saadaan

● Miten löytää hyvä täydennyskoulutuskurssi / strukturoitu vierailu? School 

Education Gateway (aika paljon peruskoulupainotteisia kursseja) + 

sähköpostit + googlaamalla + kansallisten toimistojen kautta

● Hyvä selvittää maan kustannustaso, ennen kuin hakee kurssille (esim. 

Islanti), jos lentää kauemmas, niin saa paremman matkatuen vaikka lennot 

eivät välttämättä ole kalliimpia

● Parasta varmistaa vielä päivää ennen menomatkaa mahdolliset 

liikennelakot

● Matkavakuutukset oltava voimassa!


