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Euroopan solidaarisuusjoukot tavoitteet

• Kannustaa nuoria ja organisaatioita kehittämään solidaarisuustoimia, joilla 
voidaan edistää eurooppalaisen yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja 
solidaarisuutta 

• tarkoituksensa on vahvistaa kaikkien nuorten osallisuutta ja auttaa nuoria 
työelämään

• vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin

• edistää eurooppalaista yhteistyötä.
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Poikkeuksia 
liitteiden toimittamisessa



1. Declaration of Honour

• hakemusta lähetettäessä hyväksytään skannattu allekirjoitus

• oikea allekirjoitus oltava sopimusta laadittaessa.
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Ennen hakemuksen täyttämistä: 
OID-koodi



OID-koodi (1/7)

OID-koodi

• Kaikki hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ja ryhmät OID-koodin 
(Organisation ID)

• Syöttämällä koodin hakemukseen organisaation tiedot kirjautuvat 
lomakkeeseen automaattisesti 

• Hakemusta ei voi täyttää ilman OID-koodeja

Kaikki PICin ennen 1.10.2019 tehneet ovat saaneet automaattisesti myös OIDn
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OID-koodi (2/7)

Näin tarkistat, onko teillä OID-koodi

• Jos teillä on käynnissä oleva hanke: OID näkyy Mobility Tool+ -alustalta, jos olet 
hankkeenne yhteyshenkilönä

• OID-järjestelmän hakutoiminnolla

• https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home
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OID-koodi (3/7)

Jos organisaatio tai ryhmä hakee ensimmäistä kertaa:

• Ette saa OID-koodia automaattisesti, vaan teidän on rekisteröidyttävä erikseen 
OID-järjestelmään 
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OID-koodi (4/7)

Näin luot OID-koodin

• Ohjeet tunnusten luomiseen https://bit.ly/33aw1dg

• Rekisteröintiohjeet ohjelmaoppaassa https://bit.ly/2tuTNoq

• Liitteet: rekisteröinnin yhteydessä tulee organisaation ja nuorten ryhmän 
osoittaa oikeudellinen muoto ja taloudellinen edellytys

• oikeussubjektilomake (lomake on ladattavissa Euroopan komission verkkosivuilta 
osoitteessa https://bit.ly/2FVxFXb);

• tilitietolomake, johon merkitään pankin sijaintimaa, vaikka hakijaorganisaatio olisikin virallisesti rekisteröity 
jossakin toisessa maassa (lomake löytyy  https://bit.ly/2TArqzY ) 

• kopio organisaation perustamisasiakirjasta tai rekisteriotteesta
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Tarkista aina Legal 
status.

Tarkista aina ALV-
tunnuksen ja Y-
tunnuksen muoto. Y-
tunnusta tarvitaan 
mm. 
maksatustiedoissa.

VAT number = ALV-
numero:
FI12345678

Registration number = 
Y-tunnus 1234567-8

Lisätiedot 
pakollinen kenttä

*

Kaikki perustiedot syötettävä kerralla 
(ei ole välitallennusta). Liitteet lisätään 
perustietojen tallennuksen jälkeen.



Muista lopuksi tallennus



The Organisation Contact Person

• Contact person ei voi rekisteröimisen jälkeen 
muuttaa tietoja, ellei hän ole samalla myös 
”Authorised user”

• (Contact person toimii rekisteröimisen jälkeen 
yhteyshenkilönä – näkee tiedot, mutta ei voi 
muuttaa niitä)

• OID:ssa merkitty ”contact person” on vain ko. 
koodin yhteyshenkilö, tiedot eivät siirry 
hankehakemukseen

• Henkilöstä, joka rekisteröi organisaation tiedot
tulee automaattisesti ”Authorised user”, jos ei
käy laittamssa muun hlön tietoja ko. kenttiin.

The Authorised User

• ”Authorised user” on eri asia kuin ”legal 
representative”= sopimuksen allekirjoittaja. 

• ”Authorised user” OID:ssä tarkoittaa henkilöä, 
jolla on tietojen päivitysoikeus eli saa
muuttaa/päivittää organisaation tietoja ja voi
lisätä Authorised User ja Contact person 
-käyttäjiä.

• Kaikilla Authorised Usereiksi lisättävillä
käyttäjillä tulee olla EU login -tunnus. (Huom. 
OID merkitty sähköpostiosoite pitää olla sama
kuin EU loginissa).

• Mieluummin useampi ”Authorised User” kuin
vain yksi.

• (OID:tä tehdessä voi ensin lisätä vain yhden
”Authorised User”)
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Solidaarisuusjoukkojen tietokanta

14/09/2020 Opetushallitus 13

• Jokaisen ohjelmaan osallistuvan nuoren 
pitää rekisteröityä Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen tietokantaan

• Nuorelle tietokanta tarjoaa 
solidaarisuustoiminnan etsimisen lisäksi 
myös mahdollisuuden mm. koulutuksiin, 
yhteisöllisyyteen

• Tietokantaan voi rekisteröityä 17-30 -
vuotiaat nuoret

• Solidaarisuustoimintaan osallistuminen 
18-30 –vuotiaat nuoret

https://europa.eu/youth/solidarity/register/check_en


Hankekausi
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Harkitkaa hankkeen aloitusta

• kaikkien 1.10. haussa rahoitettavien hankkeiden tulee alkaa ajalla 1.1.2021 - 31.5.2021

• Hankekauden enimmäiskesto 
• 24 kk  (vapaaehtoistyö, harjoittelu ja työ)
• 12 kk  (solidaarisuusprojektit)

ESC11 ja ESC21

ESC31



Täytä hakemuksesi 
hakemusportaalissa



Hakemusportaali

Hakulomake täytetään verkossa

• Hakulomakkeen täyttämiseen tarvitaan EU login -tunnus

• Jokaista hakukierrosta ja hanketta varten täytetään oma, uusi lomake

• Näin haet rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta

• Erasmus+ nuorisoalan hakijalle
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https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi;ECAS_SESSIONID=_VZSDGWLyc8z7EIy1mJPfH8q-HbjVP8ozTNzyNoG1vuhYu_U_snZOgOEfuoqO64mu-0!-1829845305
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-rahoitusta-erasmus-ohjelmasta
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-nuorisoalan-hakijalle


Kirjaudu hakemusportaaliin
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Hakeminen: yleistä lomakkeista
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- Hakemus tallentuu automaattisesti 2 sekunnin välein
- Hakemusta ei tarvitse täyttää kerralla
- Hakemuksessa 

Kaikki täydennettävät kentät on merkitty punaisella viivalla

Kyseessä oleva kohta ei ole vielä kokonaan täytetty
Kaikkiin pakollisiin kenttiin on vastattu
Lisätietoa, mitä kysymyksessä tarkoitetaan
Valikko muun muassa kumppaneita ja aktiviteettejä lisättäessä



Kuinka löydän lomakkeeni?
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• Keskeneräiset hakemukset löytyvät  My Applications -välilehdeltä
• Muista täyttää hakufiltterit!



Lisää OID ja täytä organisaation tiedot
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Budget summary
Tarkistuslista
Liitteet



Budget Summary -välilehti
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Jos huomaat budjetissa virheitä, palaa Activities-
välilehdelle korjaamaan virheet.



Tarkistuslista
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Hakemuksen liitteet: Annexes-välilehti (1/4)

1. Declaration of Honour (DOH) eli valaehtoinen vakuus

• = hakemuksen allekirjoittaminen (hakijaorganisaation laillinen 
edustaja/edustajat)

• Ilman allekirjoitettua valaehtoista vakuutusta hakemusta ei hyväksytä 
käsittelyyn

• Tällä hakukierroksella hakemusta jätettäessä allekirjoitukseksi riittää 
skannattu allekirjoitus

• oikea allekirjoitus oltava sopimusta laadittaessa.
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Hakemuksen liitteet: Annexes-välilehti (2/4)

Vapaaehtoispalvelu 

• Vapaaehtoisen esimerkkiviikko

• Lyhytkestoiset hankkeet ja tiimihankkeet (alle 59pv) koko jakson ohjelma 
mukaan lukien tulovalmennuksen ohjelman

• HUOM! Voitte käyttää myös itse tekemäänne ohjelma- ja aikataulupohjaa

Muut hanketyypit: harjoittelu, työ, solidaarisuusprojektit 

ei muita liitteitä valaehtoisen vakuutuksen lisäksi
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Hakemuksen liitteet: Annexes-välilehti (4/4)
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MANDAATIT KAIKILTA KUMPPANEILTA!



Hakemuksen lähettäminen
ja täydentäminen



Hakemuksen lähettäminen
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• Lähetä hakemus vasta kun se on valmis
• Muista liitteet

SUBMIT = LähetäTallenna itsellesi PDF-
muodossa 



Hakemuksen täydentäminen
lähettämisen jälkeen

14/09/2020

Opetushallitus
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Huom! Form Id: käyttäkää tätä numeroa, 
jos olette hakemusta täyttäessänne yhteydessä meihin!
- tämä on vain hakemuksen numero; 
hankenumero määritellään vasta hakuajan päätyttyä

• Voit täydentää hakemustanne submit-lähettämisen jälkeen, mutta vain ennen hakuajan päättymistä

REOPEN



Hakemusten arviointi



Hakemusten arviointi: valintaperusteet
ESC11, ESC21

1. Hankkeen merkitys ja vaikutus (0–30 p.)

2. Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (0–40 p.)

3. Hankkeen hallinnon laatu (0–30 p.)
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ESC31

1. Hankkeen merkitys ja vaikutus (0–40 p.)

2. Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (0–40 p.)

3. Hankkeen hallinnon laatu (0–20 p.)



Hakemusten arviointi: pisteet 

• Enimmäispistemäärä: 100 p.

• Jokaisesta arvioinnin osa-alueesta tulee saada vähintään puolet sen 
enimmäispistemäärästä

• Hyväksytyn hakemuksen kokonaispisteiden tulee olla vähintään 60/100 pistettä.
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Hakukierroksen aikataulu

• vuoden 2020 viimeinen hakukierros päättyy 1.10.2020 klo 13.00 Suomen 
aikaa (12.00 CET) 

- Hakukierros on myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen nykyisen ohjelmakauden 
viimeinen haku

• päätökset hakijoille vuoden loppuun mennessä.
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Britannia vuonna 2020 rahoitettavissa 
hankkeissa

• Britannia osallistuu normaalisti kaikkiin Erasmus+ ja Euroopan 
solidaarisuusjoukot -ohjelmien vuoden 2020 hakukierroksiin

• Vuoden 2020 hakukierroksilla tai aiemmin rahoitusta saaneet Erasmus+ ja 
Euroopan solidaarisuusjoukot -hankkeet viedään normaalisti loppuun 

• myös silloin, kun ne alkavat tai päättyvät vuoden 2020 jälkeen

• Britannian organisaatiot osallistuvat hankkeisiin normaalisti niiden koko 
elinkaaren ajan.
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Vapaaehtoishankkeet
hakuinfo
15.9.2020

Jutta Kivimäki
jutta.kivimaki@oph.fi



Vapaaehtoispalvelu

• Kaikki osallistujat ovat nuoria, vapaaehtoisjakson alkaessa 18-30 –vuotiaita

• Osallistujat osallistuvat hankkeeseen kokoaikaisesti/kokopäiväisesti

• Osallistuminen mihinkään hanketyyppiin ei voi olla osa opiskeluja, eikä sillä voi 
korvata esim. pakollisia harjoitteluja

• Solidaarisuusjoukkoihin osallistuville nuorille ei ole koulutus- eikä 
pätevyysvaatimuksia. 

• Euroopan solidaarisuusjoukot on tarkoitettu kaikenlaisille nuorille, erittäin 
tervetulleita ovat myös enemmän tukea tarvitsevat nuoret
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Vapaaehtoispalvelu
• On joko yksilö tai tiimihanke

• 2-12kk yksilöhanke, tiimihanke ja enemmän tukea tarvitsevat 2vko-2kk

• Kansainvälinen tai kansallinen

• Maan sisäisten osallistujien mukaan otto perusteltava

• Mukana hankkeessa voi olla vapaaehtoisia, joiden kotimaana on

• EU-maa 

• EFTA-maa (Norja, Liechtenstein, Islanti)

• EU ehdokasmaa (Turkki, Serbia, Pohjois-Makedonia)

• EU ympäröivä maa (Venäjä, Kaukasus, Balkan, MEDA)

• Hakijana voi olla vain EU-maa, Pohjois-Makedonia, Islanti tai Turkki 
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Solidaarisuusjoukot hakeminen

• Yhteistyöhankkeissa hakijana toimii aina organisaatio

• Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelua voivat toteuttaa sellaiset 
organisaatiot, joilla on joko vapaaehtoispalvelun laatumerkki (Quality Label) tai 
voimassa oleva akkreditointi Erasmus+ -ohjelman vapaaehtoispalveluun
• Laatumerkki tulee olla jo hakuvaiheessa

• Kaikki hankkeeseen osallistuvat organisaatiot/ryhmät tarvitsevat organisation
ID eli OID-koodin
• Syöttämällä koodin hakemukseen organisaation tiedot kirjautuvat 

lomakkeeseen automaattisesti 

• Hakemusta ei voi täyttää ilman OID-koodeja

Kaikki PICin ennen 1.10.2019 tehneet ovat saaneet automaattisesti myös OIDn
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Laatumerkki

- Jos organisaatiollasi ei ole vielä laatumerkkiä, tulee 
sille ensin tehdä PIC (Participation Identification
Code)

- Ohjeet laatumerkin hakemiseen löytyvät 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/laatumerkki
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Laatumerkki

1. Hankkeen hallinnoija voi toteuttaa vuonna 2020 tai sitä aiemmin myönnetyt 
hankkeet loppuun asti nykyisillä akkreditoinneilla ja solidaarisuusjoukkojen 
laatumerkeillä

2. Hankkeen kumppaneilla tulee olla koko hankkeen käynnissä olon ajan voimassa 
oleva Erasmus+ akkreditointi tai solidaarisuusjoukkojen laatumerkki

3. Hankkeessa voi olla kumppanina Erasmus+ akkreditoinnilla 31.12.2021 asti, 
joten uutta laatumerkkiä tulee hakea hyvissä ajoin ennen tätä, jos hanke jatkuu 
vuoden 2022 puolelle

4. Nykyisillä Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkillä voi olla kumppanina 
hankkeissa hankekauden loppuun asti, vaikka hanke päättyisikin vasta 2022
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Hakemuksen osapuolet

• Jokaisessa hankkeessa tulee olla vähintään yksi vastaanottava organisaatio 
(hosting) ja yksi tukiorganisaatio (supporting) 

- Poikkeus maan sisäiset hankkeet ja tiimihankkeet

- Suositellaan, että kaikilla nuorilla on tukiorganisaatio oikean ja hyvän lähtövalmistelun 
sekä jakson jälkeisen tuen varmistamiseksi!

• Kaikilla organisaatioilla tulee olla laatumerkki/akkreditointi

• Hakijalla tulee olla laatumerkki/akkreditointi voimassa hakiessa

• Jokaisella HO-organisaatiolla tulee olla voimassa olev
laatumerkki/akkreditointi

• Kumppanien laatumerkki/akkreditointi tulee olla voimassa viimeistään kuin 
aktiviteetti alkaa 
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PROJECT DESCRIPTION 
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PROJECT MANAGEMENT 
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PROJECT MANAGEMENT 



PARTNERSHIP
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PARTNERSHIP
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PARTICIPANTS WITH FEVER OPPORTUNITIES
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LEARNING
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Aktiviteetti (A1, A2, A3..) tehdään jokaiselle vastaanottavalle paikalle ja/tai 
jokaiselle erilaiselle hanketyypille



Aktiviteetit: Yksilöhanke
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Aktiviteetit: Yksilöhanke
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Aktiviteetit: Yksilöhanke
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Matkakulut ja kalliit matkakulut
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Kielituki
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Aktiviteetit: Etukäteisvierailu
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Aktiviteetit: Tiimihanke
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Aktiviteetit: muita heikommassa asemassa oleva 
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Aktiviteetit: muita heikommassa asemassa oleva 
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Aktiviteetti: vammainen tai pitkäaikaissairas 
nuori
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Aktiviteetti: vammainen tai pitkäaikaissairas 
nuori
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Matkatuesta sekä nuoren että avustajan matkat



Aktiviteetti: vammainen tai pitkäaikaissairas 
nuori
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Korjaa tähän vain vapaaehtoisten määrä



Aktiviteetti: vammainen tai pitkäaikaissairas 
nuori
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Oheistoiminnot 1/2
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Oheistoiminnot 2/2
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Follow-up
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Liitteet
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Saa käyttää myös omaa ohjelmapohjaa

Ilman allekirjoitettua DOHia jätetty hakemus 
hylätään kelpoisuudella



Vapaaehtoispalvelu rahoitus
• Matkatuki välimatkalaskurin mukaan 

• (tai erillisestä kohdasta Lisämatkatuki kalliit matkakustannukset)

• Organisaatiotuki
• Project management 225 €/vapaaehtoinen

kuitenkin max 4500€/hanke tai 2000€/vapaaehtoistiimihankkeet

• Activity costs (Suomi 27€/vapaaehtoinen/päivä)

• Taskuraha (Suomi 5€/vapaaehtoinen/päivä)

• Kielituki OLS ja/tai 150€/vapaaehtoinen, vain pitkäkestoiset hankkeet

• Inclusion support (Suomi 9€/vapaaehtoinen/päivä)
• Suoraan nuoreen kohdistuva, hänen tarpeisiinsa perustuva tuki, ei saa käyttää mahdolliseen 

saattajaan tai vapaaehtoisen tai tukihenkilön ylläpitokuluihin (majoitus, ruoka)

• Exceptional costs (100% todelliset kulut)
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Exceptional costs, ESIM:
• Yli 3kk kestävien hankkeiden rekisteröinti + matkat lähimpään maahanmuuttovirastoon

• Mahdolliset viisumikulut: oleskelulupa tarvitaan kaikilta EU/EFTA ulkopuolelta tulevilta, 
myös lyhyisiin hankkeisiin. Lisää myös tarvittaessa viisumin hakuun tarvittavat 
matkakulut

• Mahdollisen valmistelutapaamisen majoitus- ja ruokailukulut vapaaehtoiselle ja 
ohjaajalle.

• Maanmahdolliset rokotukset (esim. punkkialueella kesäaikana), kansallisissa hankkeissa 
normaali maakohtainen rokotussuoja

• TEHOSTETTU TUKI nuorille, jotka tarvitsevat enemmän tukea (jos inkluusiotuki ei kata 
vähintään 80% tarvittavista kuluista)

- haetaan inkluusiotuen tilalle

• Tiimihankkeen tulovalmennuksen järjestämisestä koituvat kulut (Huom! Myös ohjelma 
pitää olla liitteenä)
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Exceptional costs, ESIM:

• Kansallinen hanke: tapaturmavakuutus

• Financial support for expensive travel costs including for the use of cleaner, 
lower carbon emission means of transport which result in expensive travel costs

• Perusteltava, ettei matkalaskurin mukainen tuki kata 70% matkakulusta

• Voidaan korvata 80% perustellusta, todellisesta kulusta

• Costs incurred by organisations to support the participation of young people 
with fewer opportunities or with special needs on equal terms as others related 
to reasonable adjustments or investment in physical assets

• Perusteltava hakemuksessa

• 100% tuki
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Arviointi: Relevance, rationale and impact
(0-30p)
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Mm. Miten hanke vastaa 
ohjelman tavoitteisiin, 
yhteiskunnallinen /oma tarve, 
solidaarisuus, vaikuttavuus 
osallistujiin ja yhteisöön, muita 
heikommassa asemassa olevat 
nuoret



Arviointi: Quality, Project design (0 -40p)
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Mm. hankkeen tavoitteiden ja 
toimeenpanon 
tarkoituksenmukaisuus, 
valmistelutoimet, vapaaehtoisen 
tuki (vrt. profiili), vapaaehtoisen 
työllistämistä edistävät toimet 
oppimisen tuki ja ohjaus,  
mahdollisten oheistoimintojen 
tuoma lisäarvo



Arviointi: Quality of project management (0-30p)
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Mm. käytännön järjestelyt, hallinnointi, kumppanuus, hankkeen 
tulosten arviointi ja jakaminen



Lisätietoja kansallisessa toimistossa

Jutta Kivimäki Annina Kurki

ohjelma-asiantuntija ohjelma-asiantuntija

jutta.kivimaki@oph.fi annina.kurki@oph.fi

0295 338 568 0295 331 719
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Harjoittelu ja työ
hakuinfo
15.9.2020

Annina Kurki
annina.kurki@oph.fi



Työ ja harjoittelu rahoituksen hyödyntäminen

• Toiminnosta rahoitetaan 18-30-vuotiaiden nuorten työllistymistä 
solidaarisuusteemaisiin tehtäviin.

• Toiminnosta rahoitetaan mm. nuoren matkakulut. Rahoitusta on tarjolla myös 
hankkeen hallinnointiin ja nuorelle siirtymätukea. 

• Palkan maksaa organisaatio. 
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• Nuorelle ei tarvitse järjestää asuntoa ja ylläpitoa, sillä hän on palkallisessa 
työsuhteessa organisaatioon. 

• Organisaation tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukainen palkka, mutta on 
hyvä huomioida, että osa palkasta voi olla esim. nuorelle tarjottu asunto. Alan 
työehtosopimukset määrittelevät kuinka iso osa palkasta voi olla 
luontaisetuuksia. 

• Erityisistä syistä ja perustellusti nuori voi olla myös suomalainen tai Suomessa 
asuva. 

• Laatumerkki tarvitsee olla vain ns. koordinoivalla taholla.
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Työ ja harjoittelu
• Harjoittelu: kesto 2-6kk, Työ: kesto 3-12kk

• Tarkoituksena erityisesti parantaa nuorten työelämätaitoja, antaa kokemusta 
työelämästä ja ohjata siirtymistä työelämään 

• Tähtää nuorten sosiaaliseen vahvistumiseen ja urakehitykseen

• Sisältävät oppimista ja koulutusta, joiden avulla osallistuja hankkii hyödyllistä kokemusta 
tavoitteenaan kehittää henkilökohtaisia, sosiaalisia ja ammatillisia taitojaan sekä 
kansalaistaitojaan

• Toiminnon tulee liittyä johonkin yhteiskunnalliseen tarpeeseen / haasteeseen
• Ei kuitenkaan osana formaalia opetusta tai koulutusjärjestelmää eikä pelastus- ja 

kriisitehtävissä 

• Harjoittelu ei voi olla osa osallistujan formaaliin koulutukseen liittyvää harjoittelua!

• Voi sisältää APV tai oheistoimintoja
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Työ ja harjoittelu
• Voidaan toteuttaa kansallisesti tai kansainvälisesti

• Hakija voi toteuttaa hankkeen yksin tai yhteistyössä toisen toimijan kanssa
• Laatumerkki vaaditaan vain hakijalta, joka vastaa hankkeen toimeenpanosta ja 

nuoren riittävästä tuesta

• Työnantaja/harjoittelupaikka maksaa nuorelle palkan, joka perustuu kunkin maan 
kansalliseen lainsäädäntöön, samoin kuin yleiset työehdot
• Suomi: työsopimuslaki ja TES

• Toteutus: vain EU-jäsenmaat 

• Nuori voi osallistua vain kerran

• Poikkeus; perustellusta syystä nuori voi tehdä ensin kansallisen, sitten 
kansainvälisen harjoittelun
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Työ ja harjoittelu hakijan tehtävät 
• harjoittelu-/työpaikkojen ja hankkeeseen osallistuvien työnantajien löytäminen 

• osallistujien valmennus ja/tai kouluttaminen ennen lähtöä, jakson aikaisiin valmennuksiin 
osallistuminen, palaavien tuki esim. tarjoamalla tukea työnhakuun ja lisäkoulutukseen

• harjoittelijan tai työntekijän palkan saamisen varmistaminen kirjallisen harjoittelu- tai 
työsopimuksen sekä sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti

• reilujen työolosuhteiden varmistaminen

• osallistujan ohjaaminen ja tukeminen tarpeen mukaan kaikissa toiminnan vaiheissa, opitun 
todentaminen/validointi (esim. Europass)

• työssä oppimisen ja jatkuvan koulutuksen ohjelman suunnittelu ja toteutus sekä 
osallistujien tehtävien ja aktiviteettien suunnittelu Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
laatuperiaatteiden sekä harjoittelun laatupuitteiden (QFT) perusteella mahdollisuuksien 
mukaan
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Solidaarisuusjoukot hakeminen

• Solidaarisuusjoukkojen harjoittelu ja työ osiota voivat toteuttaa sellaiset 
organisaatiot, joilla on joko laatumerkki (Quality Label)

• Laatumerkki tulee olla jo hakuvaiheessa

• Kaikki hankkeeseen osallistuvat organisaatiot tarvitsevat organisation ID eli 
OID-koodin
• Syöttämällä koodin hakemukseen organisaation tiedot kirjautuvat 

lomakkeeseen automaattisesti 

• Hakemusta ei voi täyttää ilman OID-koodeja

Kaikki PICin ennen 1.10.2019 tehneet ovat saaneet automaattisesti myös OIDn

• Lisätietoja hakemisesta Solidaarisuusjoukkojen nettisivuilta
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Hakija
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Rahoitus
• Matkatuki välimatkalaskurin mukaan 

• (tai erillisestä kohdasta Lisämatkatuki kalliit matkakustannukset)

• Organisaatiotuki
• Project management 225 €/vapaaehtoinen

kuitenkin max 4500€/hanke tai 2000€/vapaaehtoistiimihankkeet

• Activity costs (Suomi 9€/osallistuja/päivä)

• Siirtymätuki (Suomi 5€/osallistuja/päivä)

• Kielituki OLS ja/tai 150€/osallistuja, vain pitkäkestoiset hankkeet

• Inclusion support (Suomi 9€/osallistuja/päivä)
• Suoraan nuoreen kohdistuva, hänen tarpeisiinsa perustuva tuki, ei saa käyttää mahdolliseen 

saattajaan tai vapaaehtoisen tai tukihenkilön ylläpitokuluihin (majoitus, ruoka)

• Exceptional costs (100% todelliset kulut)
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Exceptional costs, ESIM:
• Mahdollisen valmistelutapaamisen majoitus- ja ruokailukulut.  

• Mahdolliset rokotukset (esim. punkkialueella kesäaikana), kansallisissa hankkeissa 
normaali maakohtainen rokotussuoja

• Kansalliset hankkeet tarvittaessa nuorelle tapaturmavakuutus (CIGNAa vastaava)

• TEHOSTETTU TUKI nuorille, jotka tarvitsevat enemmän tukea (jos inkluusiotuki ei kata 
vähintään 80% tarvittavista kuluista)

- haetaan inkluusiotuen tilalle

• Financial support for expensive travel costs including for the use of cleaner, 
lower carbon emission means of transport which result in expensive travel costs

• Perusteltava, ettei matkalaskurin mukainen tuki kata 70% matkakulusta

• Voidaan korvata 80% perustellusta, todellisesta kulusta
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Lisätietoja kansallisessa toimistossa

Annina Kurki Jutta Kivimäki

ohjelma-asiantuntija ohjelma-asiantuntija

annina.kurki@oph.fi jutta.kivimaki@oph.fi

0295 331 719 0295 338 568
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Solidaarisuusprojektit
hakuinfo



Tavoitteena positiivinen muutos
• Solidaarisuusprojekteissa keskeistä on tutustuminen, yhdessä tekeminen ja 

oppiminen sekä kansalaisaktiivisuus

• Halutaan tukea ja ilahduttaa toisia ihmisiä, kantaa vastuuta muiden 
hyvinvoinnista tai ottaa kantaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta. 

• Projektit ovat teemaltaan ja hengeltään eurooppalaisia ja auttavat nuoria 
pohtimaan, mitkä yhteiskunnalliset haasteet koskettavat laajemmin 
Euroopassa (= eurooppalainen lisäarvo) 

• Tekemällä hyvää lisätään eurooppalaisen yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja 
solidaarisuutta

• Vaikuttaa ryhmän jäseniin (henkilökohtainen kehitys, yrittäjyystaidot); 
oppimissuunnitelma
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Solidaarisuusprojektit

• Nuorten käynnistämää, kehittämää ja toteuttamaa (min 5 nuorta 18-30v)

• Kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti

• Ryhmän tukena voi olla organisaatio, joka hakee ryhmän puolesta rahoitusta

• Kesto 2-12 kuukautta

• Yhteiskunnallinen vaikutus mm. käsittelemällä paikallisia asioita, kohdistumalla 
tiettyyn kohderyhmään tai kehittämällä paikallisia mahdollisuuksia 
toimia/vaikuttaa jne
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Solidaarisuusprojektit

• Ryhmän puolesta hanketta voi hakea joku organisaatio

• Ryhmällä voi olla COACH (tukihenkilö)

• Rooli riippuu ryhmän tarpeista

• Ei ole ryhmän vetäjä, konsultti, ryhmän jäsen, ryhmän laillinen edustaja
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Solidaarisuusprojektit rahoitus

• Project management 500€/kk

• Valmistelu, toimeenpano, tulosten arviointi ja jakaminen, seuranta

• Ohjaaja (Coach) 214€/pv, max 12 päivää

• Ohjaamiseen suoraan liittyvät kulut (esim. palkkio, puhelin, matkakulut)

• HUOM! Palkkio/palkanmaksun työnantajavelvollisuudet

• Exceptional Costs (100% todelliset kulut)
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Kolme askelta ennen hakulomaketta

1. EU login –järjestelmään kirjautuminen

2. Organisaatiokoodi OID:n luominen

3. Ryhmän jäsenten ilmoittautuminen solidaarisuusjoukkoihin
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Jokaisen ryhmän jäsenen (minimi 5) 
ilmoittautuminen solidaarisuusjoukkoihin

• Kaikki hakijaryhmän jäsenet ovat 18-30 –vuotiaita, jotka ovat rekisteröityneet
Euroopan solidaarisuusjoukkojen tietokantaan

• tietokanta tarjoaa solidaarisuustoiminnan etsimisen lisäksi myös 
mahdollisuuden mm. koulutuksiin, yhteisöllisyyteen sekä hankkeen jälkeen 
osallistumistodistuksen tekemiseen

• Kirjautumisen voi tehdä joko EU Login –tunnuksen avulla tai some-tunnusten 
avulla (FB, Twitter tai Google-tilien tunnuksilla)
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Hakija
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Relevance, rationale and impact 1/2
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Relevance, rationale and impact 2/2
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Quality management / Acrivities
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Participants
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Coach
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Follow-up
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Project visibility
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Budget
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Exceptional costs
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Liitteet
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Solidaarisuusprojektit arviointi
• Hankkeessa arvioidaan  

• Relevance, rationale and impact (0-40p)
- Mm. Miten hanke vastaa ohjelman tavoitteisiin, yhteiskunnallinen /oma tarve, solidaarisuus, 

eurooppalainen lisäarvo, vaikuttavuus osallistujiin (henkilökohtainen, oma-
aloitteisuus/yrittäjyys, osallisuus), vaikutus yhteisöön, muita heikommassa asemassa olevat 
nuoret

• Quality, Project design (0 -40p)
- Mm. hankkeen tavoitteiden ja toimeenpanon tarkoituksenmukaisuus, selkeys ja realistisuus, 

tasapuolinen osallisuus/osallistuminen, oppimisprosessisuunnitelma 

• Quality of project management (0-20p)

- Mm. käytännön järjestelyt, hallinnointi, yhteistyö ryhmän sisällä, hankkeen tulosten arviointi, 
tulosten näkyväksi tekemisen suunnitelmien realistisuus ja laatu

Hankkeen tulee saada vähintään 60p ja vähintään puolet jokaisesta osa-alueesta
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Lisätietoja kansallisessa toimistossa

Kati Inkinen

ohjelma-asiantuntija

Kati.inkinen@oph.fi

295 338 508

Jutta Kivimäki Annina Kurki

ohjelma-asiantuntija ohjelma-asiantuntija

jutta.kivimaki@oph.fi annina.kurki@oph.fi

0295 338 568 0295 331 719
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Ota meihin yhteyttä

• Vapaaehtoispalvelu: jutta.kivimaki@oph.fi tai annina.kurki@oph.fi

• Harjoittelu- ja työ: annina.kurki@oph.fi tai jutta.kivimaki@oph.fi

• Solidaarisuusprojektit: kati.inkinen@oph.fi

• Laatumerkki: mauri.uusilehto@oph.fi

• nuoriso@oph.fi

• https://www.oph.fi/euroopansolidaarisuusjoukot
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