
Erasmus+ nuorisoalalle
Youth in Action
15.9.2020
Rahoitushaun tietopaketti 
hakemustaan täyttäville

1.10. ja 29.10. päättyvät haut

nuoriso@oph.fi



1.10.2020 ja
29.10.2020
haettavissa olevat toiminnot



1.10. päättyvä haku

• Nuorisovaihto (KA105)

• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke (KA105)

• Innovaatioita tukeva strateginen kumppanuushanke (KA205)

• Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukeva strateginen kumppanuushanke (KA205)

• Eurooppalainen nuorisoaloite (KA205)

• Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuheluhanke (Nuorisodialogi) (KA347)

29.10. päättyvä haku

• Covid-19-tilanteen vuoksi käyttöön otettavat strategiset kumppanuudet: 
Osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla nuorisoalalla 
(KA227-YOU)
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Kyselytunti ylimääräisten strategisten 
kumppanuushankkeiden (29.10.) 
hakijoille

Maanantaina 5.10.2020 klo 15.00–16.00

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Löydät linkin tilaisuuteen myös tapahtumakalenteristamme

https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU0M2ZkNGUtMTVhNy00ZTVkLWI5MjEtNDUwNmY3NTM0NmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%2261989044-3fac-4c00-96af-0246b7167bd6%22%7d
https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri


Ennen hakemuksen täyttämistä: 
OID-koodi



OID-koodi (1/7)

OID-koodi

• Kaikki hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ja ryhmät tarvitsevat
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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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


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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https://bit.ly/33aw1dg
https://bit.ly/2tuTNoq
https://bit.ly/2FVxFXb
https://bit.ly/2TArqzY


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”)

OID-koodi (7/7)



Hankekauden ja 
toimintajakson ero
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Hankekausi on pidempi kuin toimintajakso

Haku-
aika

Hanke
alkaa

(Hankekausi 
alkaa)

Toiminta-
jakso

Hanke
päättyy
(Hankekausi 

päättyy)

Loppu-
raportti

8 kk

Hakeminen
1.10.2020 

haussa

Hanke alkaa 
31.5.2021

Toimintajakso
esim. 

16.—22.8.2021

Hanke päättyy 
30.11.2021

Loppuraportti
valmis 

29.1.2022 
mennessä

2 kk
(60 vrk)

6 kk

Esimerkkinä 6 kuukauden nuorisovaihto
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Harkitkaa hankkeen aloitusta: 1.10. haku

• kaikkien 1.10. haussa rahoitettavien hankkeiden tulee alkaa:
• KA105 ja KA347: 1.1.–31.5.2021
• KA205: 1.2.–31.5.2021

• Hankekauden enimmäiskesto ja viimeinen päättymispäivä, jos aloitatte hankkeen 31.5.2021:
• 24 kk – 29.5.2023 (KA105 nuorisovaihto ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus | KA347 nuorisodialogi)
• 27 kk – 30.8.2023 (KA205 strateginen kumppanuushanke)

KA105 ja KA347

KA205
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Harkitkaa hankkeen aloitusta: 29.10. haku

• kaikkien 29.10. haussa rahoitettavien hankkeiden tulee alkaa viimeistään 30.6.2021

• Hankekauden enimmäiskesto ja viimeinen päättymispäivä, jos aloitatte hankkeen 30.6.2021:
• 24 kk – 29.6.2023 (KA227-YOU ylimääräinen strateginen kumppanuushanke)

KA227-YOU



Täytä hakemuksesi 
hakemusportaalissa



Erasmus+ -hakemusportaali
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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

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 Erasmus+ -hakemusportaaliin
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Hakeminen: yleistä lomakkeista

15/09/2020 Opetushallitus 20

- 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 jo osin täyttämäni lomakkeen 1?
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• Opportunities-välilehti



Kuinka löydän jo osin täyttämäni lomakkeen 2?
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• Keskeneräiset hakemukset löytyvät  
My Applications -välilehdeltä

• Muista täyttää hakufiltterit!

Näkymä



Valitse oikea kansallinen toimisto
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Lisää OID ja täytä organisaation tiedot
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OID

OID

E911



Organisaationne tai kuntanne ei ole ”public body”!
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Pystyy muuttamaan

Kunnat ja kansalaisjärjestöt vastaavat NO. Jos vastaat YES, organisaatiotuki puolittuu!

ÄLÄ VÄLITÄ TÄSTÄ 
KENTÄSTÄ!
Tulee suoraan OID-
järjestelmästä eikä 
vaikuta hakemukseen.



Budjetti rakennetaan Activities-välilehdellä
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Activities > Activity
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Activities > Flow
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• Tässä esimerkkinä nuorisovaihto

Tarkista, että teillä on 
ohjelmaliitteessä sama 
määrä täysiä ohjelmapäiviä!

Merkitse myös isännöivälle 
organisaatiolle matkapäivät!

Jos samana päivänä on 
ohjelmaa ja matkustamista, 
se on joko matkapäivä tai 
toimintapäivä (ei molempia)!



Matkatuki



Käytä komission etäisyyslaskuria
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• Matkatuki myönnetään pääsääntöisesti etäisyyslaskurin (Distance Calculator) osoittaman summan mukaisesti

• Käytä vain komission etäisyyslaskuria. Muut kartat ja laskurit saattavat antaa eri etäisyyksiä

- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi


Matkatuki: Osallistujien korkeat matkakulut (1/5)
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Exceptional Costs for Expensive Travel voidaan hakea silloin, kun
• 1. etäisyyslaskurin osoittama matkatuki kattaa vähemmän kuin 70 % todellisista 

matkakuluista
• 2. osallistujat päättävät käyttää puhtaampia, vähemmän hiilidioksidipäästöjä tuottavia 

kulkumuotoja (esim. juna) ja tästä syystä etäisyyslaskurin osoittama matkatuki kattaa 
vähemmän kuin 70 % todellisista matkakuluista

Esimerkki:
• 500–1999 km: matkatuki 275 €/hlö
• hakijan todelliset matkakulut 500–1999 km matkalla yli 393 €/hlö       voi toimia 

seuraavasti:



Matkatuki: Osallistujien korkeat matkakulut (2/5)
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Etäisyyslaskurin ehdottama tuki: 3 x 275 € = 825 €
Kalliit matkakustannukset: 3 x 314,40 € = 943,20 €

943,20



Matkatuki: Osallistujien korkeat matkakulut (3/5)
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• Matkakulut 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).

Välimatka Laskurin tuki Alin todellinen kulu kalliiden matkakulujen hakemiseksi
0-99 km 20 €/hlö                   29 €/hlö
100-499 km 180 €/hlö 258 €/hlö
500-1999 km  275 €/hlö 393 €/hlö
2000-2999 km  360 €/hlö 514 €/hlö
3000-3999 km  530 €/hlö 757 €/hlö
4000-7999 km  820 €/hlö 1171 €/hlö
8000 km– 1500 €/hlö 2145 €/hlö



Matkatuki: Osallistujien korkeat matkakulut (4/5)
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• Tehdään oma Flow ryhmälle/ryhmille, jolle/joille haetaan kalliita matkakustannuksia 
Exceptional Costs -kohdasta 

• Distance Band -kohtaan arvoksi 0–9 km, jolloin ryhmälle ei tule matkakuluja tähän

• Huom! Jos maaryhmän jäsenet tulevat eri puolilta maata, samassa ryhmässä voi olla sekä niitä, 
joille haetaan välimatkalaskurin mukainen matkatuki että niitä, joille haetaan kalliita 
matkakustannuksia



Matkatuki: Osallistujien korkeat matkakulut (5/5)
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• Kaikki korkeat matkakulut todennetaan tosittein/kuitein/organisaation 
matkajärjestelmäottein loppuraportin yhteydessä

• Jos korkeiden matkakulujen ehdot eivät loppuraportoinnin yhteydessä täyty, 
hankkeenne matkakuluja hyväksytään etäisyyslaskurin määrittämän 
tukisumman mukaan



Poikkeukselliset kustannukset



Activies > Flow >

Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional Costs)
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• Poikkeukselliset kustannukset pitää perustella; perustelemattomia ei myönnetä
• Nuorisovaihdot: hae tässä kohdassa valmistelutapaamisen (APV) majoitus- ja ruokailukulut täysmääräisinä 
• Sama menettely: Erityiskulut (Special Needs Support)



Budget summary
Tarkistuslista
Liitteet



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

KA105 |KA347 KA205 | KA227-YOU



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)

• HUOM! Muista täyttää allekirjoituksen yhteyteen aika ja paikka
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Hakemuksen liitteet: Annexes-välilehti (2/4)

2. Hankkeen ohjelma

• KA105: ohjelma, josta käy ilmi 
a) mitä tehdään
b) kuka kumppani vastaa mistäkin ohjelmaosiosta
c) lyhyt kuvaus käytettävistä menetelmistä. 

• KA205 ja KA227-YOU: hankkeen toimintasuunnitelma

• KA347: hankkeen aktiviteettien aikataulu

• HUOM! Voitte käyttää myös itse tekemäänne ohjelma- ja aikataulupohjaa
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Hakemuksen liitteet: Annexes-välilehti (3/4)

3. Mandaattikirje

Näin teet mandaattikirjeet

• Mandaattikirjeisiin tulee valmiiksi kumppaniorganisaatioiden tietoja hakemusta täytettäessä

• 1. täyttäkää kumppanin OID-koodi (Participating Organisations -välilehti)

• 2. ladatkaa mandaattikirjeet (Annexes-välilehti)

• 3. ladatuissa mandaattikirjeissä on valmiina organisaation tietoja

• hankkeen ja kumppaniorganisaation laillisten henkilöiden allekirjoitukset (samat kuin 
hakemuksessa) ja allekirjoitusten yhteydessä aika ja paikka
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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

15/09/2020

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

1. Hankkeen merkitys (0–30 p.)

2. KA105, KA347 Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (0–40 p.)

• KA205 ja KA227-YOU Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu 
(0–20 p.)

• KA205 ja KA227-YOU Hankeryhmän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu 
(0–20 p.)

3. Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen (0–30 p.)
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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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Hyvä nuorisovaihto

1. Nuoret ovat itse aktiivisesti mukana suunnittelussa valmistelussa, toteutuksessa 
ja tulosten levittämisessä 

2. Jokaisella ryhmällä on tukenaan vähintään yksi aikuinen ryhmänvetäjä 

3. Hanke tehdään aidossa tasavertaisessa kumppanuudessa; jokaisella 
hankkeeseen osallistuvalla on selkeä rooli

4. Nuorisovaihto on selkeä kokonaisuus; toiminta vie kohti tavoitetta ja tuloksia

5. Hankkeessa mietitään, kenelle sen tuloksista halutaan kertoa ja miten

6. Vaihdon ohjelmassa käytetään hyviä menetelmiä oppimiseen
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Nuorisovaihto EI OLE

1. Opintomatka tai opintojen osa

2. Festivaaliin osallistumista tai esiintymiskiertue

3. Lomamatka

4. Aikuisten tai ohjaajien nuorille suunnittelemaa toimintaa tai 
kurssitusta

5. Koulun opintosuunnitelmaan liittyvää toimintaa
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Hyvä nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke

1. Hanke parantaa nuorten parissa toimivien osaamista (tietoja, taitoja, asenteita) 
ja sitä kautta nostaa nuorisotyön laatua

2. Lähtee organisaatioiden ja osallistujien tarpeesta

3. Mitä opitulla tiedolla tehdään, miten se siirtyy myös muiden kuin osallistujien 
käyttöön → selkeä linkki nuorisotyöhön
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Hyvä strateginen kumppanuushanke (1/2) 

Kehittää nuorisotyötä ja on tarvelähtöinen

• jokainen kumppanitaho tuo hankekonsortioon omaa osaamistaan 

• hanke tukee nuorisotoimialan ja henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Realistinen hankesuunnitelma

• hankkeen tulokset ja tuotteet (innovaatioita tukevissa hankkeissa) tukevat 
hankkeen tavoitteita ja vaikuttavuutta. 

Hankkeen tuloksia hyödynnetään ja levitetään hanketoimijoiden ulkopuolella

• viestintä ja levityssuunnitelma on konkreettinen ja uskottava.
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Hyvä strateginen kumppanuushanke (2/2)

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelmassa kuvataan, mitä projektissa tehdään 
(tuotokset/tulokset) tulosten saavuttamiseksi. 

= Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa on ja miten työt 
on järjestetty + miten arvioidaan onnistumista/etenemistä
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Työvaiheiden kestot 
(aloitus ja lopetus)?

Mikä partneri-
organisaatio on 
vastuussa?

Mitkä organisaatiot 
osallistuvat?

Mitä resursseja tarvitaan: työpäivät, matkat, 
alihankinnat…



Hyvä nuorten ja päättäjien välinen 
vuoropuheluhanke (Nuorisodialogi)

1. Vuoropuheluun osallistuvat nuoret ovat mukana tapaamisten 
toteuttamisessa suunnittelusta arviointiin saakka

2. Nuoret ja päättäjät pääsevät kahdensuuntaiseen vuorovaikutukseen
toistensa kanssa 

3. Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen on järkevää ja loppuun asti 
suunniteltua.
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Hakukierrosten aikataulut

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

• ylimääräisten strategisten kumppanuushankkeiden hakukierros päättyy to
29.10.2020 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET) 

• päätökset hakijoille joulukuun loppupuolella 2020.
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Iso-Britannia vuonna 2020 rahoitettavissa 
hankkeissa
• Iso-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

• Ison-Britannian organisaatiot osallistuvat hankkeisiin normaalisti niiden koko elinkaaren ajan.
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Ota meihin yhteyttä

• nuoriso@oph.fi

• www.oph.fi/erasmusnuorisoalalle
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