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Päivän ohjelma
• 10.00 Opetushallitus ja kansainvälistymispalvelut

EU:n nuoriso-ohjelmien lyhyt esittely
Tilasto: 10/2019 hakukierros ja koko vuosi 2019
Hankkeet esittäytyvät

• 10:50 Tauko

• 11.00 Hankkeiden hallinnoinnista ja taloudesta
Erasmus+ Vapaaehtoispalvelu Solidaarisuusprojektit
Aarne Toivonen Jutta Kivimäki Kati Inkinen

• 12:30 Lounas ja verkostoituminen

• 13.15 Ideoita ja inspiraatiota hankeviestintään
Hilma Ruokolainen

• 14:15 Kahvitauko

• 14:30 Youthpass ja avaintaidot
Annina Kurki ja Laura Niinikoski

• 15.15 Palaute ja kiitos

• 15:30 Päivä päättyy, hyvää kotimatkaa!
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Tervetuloa Opetushallituksen 
kansainvälistymispalveluihin!

• Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalvelut

• Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman kansallinen toimisto

• Muita rahoitusohjelmia: Kansalaisten Eurooppa, Korkeakoulutuksen 
kansainvälistymisen tuki, Luova Eurooppa, Nordplus, Nordic Master

• https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-
kansainvalisyys/kansainvalistymisrahoitus
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EU:n nuoriso-ohjelmien lyhyt esittely

• Erasmus+ nuorisoalalle 
Youth in Action

• Nuorisovaihto

• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus

• Strategiset kumppanuushankkeet

• Nuorisodialogi 

• oph.fi/erasmusnuorisoalalle

• Euroopan 
solidaarisuusjoukot

• Vapaaehtoispalvelu

• Harjoittelu ja työ

• Solidaarisuusprojekti

• oph.fi/euroopansolidaarisuusjoukot
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https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus/erasmus-nuorisoalalle-youth-action
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot


KA105: Nuorisovaihto – opitaan yhdessä toimimalla
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Noudata näitä sääntöjä:

• vähintään 2 maata
• 13–30-vuotiaille nuorille
• 16–60 osallistujaa + 

ryhmänvetäjät
• vähintään 4 nuorta / maa
• tapaamisen kesto 5–21 päivää + 

matkapäivät

Sisällössä tärkeää:

• nuoret mukana päätöksenteossa ideoinnista saakka
• ohjelma suunniteltu loppuun ennen hakua
• monipuolinen toiminnallinen ohjelma, joka käsittelee 

valittua aihetta
• non-formaali oppiminen pääosassa
• kehittää nuorten tietoja, taitoja ja positiivisia asenteita
• käsittelee ohjelman tavoitteisiin liittyvää aihetta eri 

näkökulmista

Ei opintomatkoja, turismia, voittoa tavoittelevaa
toimintaa, festivaalimatkoja, lomamatkoja, 

esiintymismatkoja tai kilpailumatkoja



Suuntana laadukas nuorisotyö

KA105: Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus
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Tarvetta osaamisen päivittämiselle?
Järjestäkää koulutus yhdessä 
kumppaniorganisaatioiden kanssa. Kouluttajat 
voi hankkia ulkopuolelta tai hyödyntää omaa ja 
kumppaneiden osaamista.

Etsitkö kumppaneita toimimaan tietyn teeman alla?
Kumppaninhakuseminaarilla saatte asiasta kiinnostuneet 
yhteen jakamaan ideoita ja suunnittelemaan yhteistyötä.

Keksikää millainen toiminta tukee 
teidän organisaationne nuorisotyön 
kehittymistä!

Pitääkö suunnitella tai arvioida?
Järjestäkää hankkeisiin tähtäävä 
suunnittelupalaveri tai kerätkää kumppanit 
kokoamaan hankkeiden tulokset levitettäväksi.

Haluatteko tutustua muiden 
toimintatapoihin?
Opintovierailuille tai job
shadowing –jaksolle voi lähteä 
joko yksin tai porukalla.



KA205: Yhteistyöhankkeet 
organisaatioiden kehittymiseen

• Innovaatioita tukevat 
strategiset 
kumppanuushankkeet

• Hyvien käytäntöjen vaihtoa 
tukevat strategiset 
kumppanuushankkeet

• Eurooppalaiset 
nuorisoaloitteet
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KA347: Nuorten ja päättäjien välinen 
vuoropuhelu – Nuorisodialogi

• Kansalliset tai kansainväliset tapaamiset, joissa nuoret ja 
päättäjät vaihtavat ajatuksia ajankohtaisista aiheista

• Työkalu nuorten kuulemiseen, demokratiakasvatukseen
ja EU-aiheiden tuomiseen keskusteluun esimerkiksi omalla 
alueella

• Hakijana yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset, eurooppalaiset nuorisojärjestöt, 
paikalliset ja alueelliset julkisyhteisöt (esim. kunnalliset nuorisotoimet, 
seurakunnat, maakuntaliitot)

• Vähintään 30 iältään 13–30-vuotiasta asukasta hankkeessa mukana olevista 
maista
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Vapaaehtoisuus kasvattaa kansalaisia

ESC11 Vapaaehtoispalvelu
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Perussäännöt

• lähettävä ja vastaanottava taho on 
valtuutettu toimimaan (laatumerkki)

• ulkopuolinen taho voi koordinoida 
hankkeen

• 18–30-vuotiaille
• 2–12 kk pitkät vapaaehtoisjaksot
• 2 vko – 2 kk (muita heikommassa 

asemassa olevat nuoret ja 
tiimihankkeet)

• valmistelutapaaminen mahdollinen

Sisällössä tärkeää

• vapaaehtoinen ja paikallinen yhteisö ovat 
vuorovaikutuksessa

• nuorta tuetaan jakson aikana työssä ja 
sopeutumisessa

• kokemusten vaihto, uusien taitojen 
oppiminen, kielitaito, avarakatseisuus

• nuoren oppimiskokemus on tunnistettu ja 
tunnustettu

• ei korvaa vakituista työntekijää
• hankkeissa vahva linkki solidaarisuuteen



Nuorelle kokemusta työelämästä 

ESC21 Harjoittelu ja työ
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Perussäännöt

• rahoitusta hakevalla taholla pitää olla 
laatumerkki, mutta muilla 
hankkeeseen osallistuvilla ei

• 18–30-vuotiaille
• harjoittelu: 2–6 kk
• työjakso: 3–12 kk
• nuorelle maksetaan palkkaa
• valmistelutapaaminen mahdollinen

Sisällössä tärkeää

• toimenkuva liittyy johonkin 
yhteiskunnalliseen tarpeeseen

• nuori oppii työpaikassa tai harjoittelussa 
uusia ja tarpeellisia taitoja



ESC31 Solidaarisuusprojekti

• Vähintään 5 nuoren tekemä paikallinen 
projekti

• Tarkoituksena luoda positiivinen muutos

• Vaikuttaa paikallisesti mm. 
käsittelemällä paikallisia asioita, 
kohdistumalla tiettyyn kohderyhmään tai 
kehittämällä paikallisia mahdollisuuksia 
toimia/vaikuttaa jne.

• Pohjana yhteiskunnallinen haaste, 
mutta samalla teemaltaan ja hengeltään 
eurooppalaisia

• Nuorten käynnistämää, kehittämää ja 
toteuttamaa

• Kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti

• Yhteiskunnallinen vaikutus

• Vaikutus ryhmän jäseniin (henkilökohtainen 
kehitys, yrittäjyystaidot)

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

• Ryhmällä voi olla COACH (tukihenkilö)

• Kesto 2–12 kuukautta
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EU:n nuorisostrategia 2019–2027



• oph.fi/nuoretarvot

27/01/2020 Opetushallitus 13

https://www.oph.fi/fi/nuoret-arvot-ja-eu


EU:n nuoriso-ohjelmat

8.10.2019 päättyneen hakukierroksen 
tulokset



ilastot
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Erasmus+ nuorisoalalle Hakemusten määrä

Kaikki hakemukset Tuetut hakemukset

YHTEENSÄ 54 27

Hyväksymisprosentti
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Hakemusten määrä Tuettujen hakemusten määrä



Erasmus+ nuorisoalalle Hankerahoitustilastot
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Haettu Myönnetty

YHTEENSÄ 2 893 957,00 € 1 024 943,00 €

712 614,00 €

497 193,00 €

1 625 905,00 €

58 245,00 €

433 742,00 €

121 883,00 €

411 073,00 €

58 245,00 €
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KA105 - Nuorisovaihdot KA105 - Nuorisotyöntekijöiden
koulutus ja verkostoituminen

KA205 - Strategiset kumppanuudet KA347 - Politiikan uudistamisen tuki

Haettu summa Myönnetty summa



Erasmus+ nuorisoalalle: rahoitus 2019
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R1 R2 R3 2019 Yht.

Tuetut
hakemukset Myönnetty tuki

Tuetut
hakemukset Myönnetty tuki

Tuetut
hakemukset Myönnetty tuki Tuetut

hakemukset
yhteensä

Myönnetty tuki (€) 
yhteensä(€

)

(€
)

(€
)

NUORISOVAIHDOT 27 700 584,00 € 13 251 155,00 € 18 433 742,00 € 58 1 385 481,00 €

NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS 10 151 425,00 € 8 163 788,00 € 4 121 883,00 € 22 437 096,00 €

STRATEGISET KUMPPANUUSHANKKEET 3 509 811,00 € 0 0,00 € 3 411 073,00 € 6 920 884,00 €

- KANSAINVÄLISET NUORISOALOITTEET 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

POLITIIKAN UUDISTUMISEN TUKI 1 15 870, 00 € 2 77 850,00 € 2 58 245,00 € 5 151 965,00 €

HANKKEET YHTEENSÄ 41 1 377 690,00 € 23 492 793,00 € 27 1 024 943,00 € 91 2 895 426,00 €

Kv-koulutukset:
325 251 €  

Hankerahoitus ja kv-koulutus: 
3 220 677 €

Hankerahoitus:
2 895 426 €  
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R1 R2 R3 2019 Yht.

Hanketyyppi Tuetut 
hakemukset

Myönnetty tuki Tuetut 
hakemukset

Myönnetty tuki Tuetut 
hakemukset

Myönnetty tuki
Tuetut 

hakemukset 
yhteensä

Myönnetty tuki (€) 
yhteensä(€) (€) (€)

ESC11 – Vapaaehtoistyö 7 263 918,70 € 12 397 779,75 € 11 412 883,50 € 30 1 074 581,95 € 

ESC21 - Harjoittelu ja työ 0
-
€ 1 6 240,00 € 0 1 6 240,00 € 

ESC13 - Vapaaehtoispalvelun 
puitekumppanuudet -
vuosittainen rahoitushaku 0

-
€ 9 698 701,00 € 0 9 699 171,00 € 

ESC31 - Solidaarisuusprojekti 0
-
€ 2 15 136,00 € 6 48 540,00 € 8 63 676,00 € 

YHTEENSÄ 7 263 918,70 € 24 1 117 856,75 € 17 461 423,50 € 48 1 843 668,95 € 

Hankerahoitus: 
1 843 668,95 €  

Hankerahoitus, koulutukset ja 
valmennukset:
2 261 473,95 €

Euroopan solidaarisuusjoukot: rahoitus 2019

Valmennukset: 
290 112 €  

Kv-koulutukset: 
127 693 €  



EU:n nuoriso-ohjelmat 2020

Määrärahat 6,3 miljoonaa €



Erasmus+ nuorisoalalle: 3,7 miljoonaa €

27/01/2020 Opetushallitus 20

Toiminnot Määräraha

nuorisovaihdot 1,7 miljoonaa €

nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet 735 000 €

strategiset kumppanuushankkeet 808 000 €

nuorten ja nuorisoalan 
päättäjien vuoropuheluhankkeet

140 000 €

(koulutukset) 346 000 €

Toiminnot Määräraha

vapaaehtoispalvelu 1,8 miljoonaa €

harjoittelu ja työ 169 000 €

solidaarisuusprojektit 152 000 €

(koulutukset + muut) 468 000 €

Euroopan solidaarisuusjoukot: 2,6 miljoonaa €



Sinun vuorosi:

Esittele hankkeesi 
minuutissa

• Keitä olette?
• Miksi, mitä, missä, milloin, kenen kanssa?
• Mikä on hankkeenne vaikutus?
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Tuettujen hankkeiden 
koulutus 22.1.2020

Vapaaehtoispalvelu

jutta.kivimaki@oph.fi p. 0295 338 568

mailto:jutta.kivimaki@oph.fi


Hankkeiden hallinnoinnista:
Sopimukset



Hankesopimuksen osat
• Osa I  - Erityisehdot

(= allekirjoitettu hankesopimus)

• Sopimus on vain KTn ja edunsaajan välinen

• Liitteet:

• Liite I: Yleiset ehdot (2019) (löytyy netistä)

• Liite III: Rahoitus- ja sopimussäännöt (löytyy netistä)

• Liite IV: Sovellettavat korvausmäärät

• Liite V: Volunteering agreement

• Liite VI: Pankkitieto- ja maksatuslomake
27/01/2020 Opetushallitus 24

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjeita-hankkeen-hallinnoijalle
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Hankesopimuksen numero

• hankenumeron rakenne: 

• 2019-3-FI01-ESCxx-xxxxxx 

• käytä yhteydenpidossa:

- 6 viimeistä numeroa ja 

- hankkeen nimeä
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Sopimukset
• Lukekaa sopimuksen mukana sähköpostitse tuleva saatekirje!

• ÄLÄ TEE ITSE MUUTOKSIA SOPIMUKSIIN, esim. lisää allekirjoittajia.

• edunsaajan pitää palauttaa Opetushallitukseen: 

• 2 kpl sopimuksia allekirjoitettuna ja

• maksatuslomake 

• a) paperisena sopimuksen mukana allekirjoitettuna sekä

• b) word-muodossa sähköpostitse escsopimus@oph.fi
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Hankkeiden hallinnoinnista:
Muutokset ja niiden 
vaikutukset 
hankesopimukseen



Muutokset edunsaajaorganisaatiossa

Yhteystietojen muutoslomakkeella voi tehdä  virallisen 
ilmoituksen:

• organisaation yhteystiedot muuttuvat

• hankkeen yhteyshenkilö vaihtuu

• hankkeen laillinen edustaja vaihtuu
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Muutoksia, joita EI voi tehdä

• Hankkeen alkuperäisen sisällön ja/tai 
tavoitteen muuttaminen 
kokonaisuudessaan
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Hankkeessa saa tehdä ilman sopimusmuutosta

• Toimintojen pituuksia voi muuttaa haetusta 

• Liikkuvuuksien määriä (flow) saa muuttaa haetusta

• Liikkuvuuksien suuntia saa muuttaa haetusta

➢ Hanke tulee toteuttaa hyväksytyn hankehakemuksen ja liitteessä II 
kuvattujen hankkeen yleistavoitteiden mukaisesti

➢ Liikkuvuuksien tulee noudattaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
ohjelmaoppaassa kyseisen toimintotyypin osalta vahvistettuja 
tukikelpoisuusehtoja. 

➢ Myönnettyä rahoitussummaa ei saa ylittää

➢ Liikkuvuuden toimintotyyppiä ei saa muuttaa

➢ Mahdolliset sopimusmuutokset tulee tehdä aiemmin kuin 1kk ennen 
sopimuksen päättymistä
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Hankkeessa saa tehdä ilman sopimusmuutosta

• Ns. Könttäsummien (matkustus, organisaatiotuki, taskuraha, 
kielituki,) sisällä voi muuttaa tukea näiden kululuokkien kesken tai 
kululuokkaan inkluusiotuki ”vapaasti” kuitenkin niin, että toiminto 
toteutuu sääntöjen mukaan

• Poikkeuksellista kuluista saa siirtää 10% muihin kululuokkiin

• Oheistoimintojen (complementary activities) myönnetystä rahasta 
saa siirtää, enintään 10 % mihin tahansa muuhun budjettikohtaan.

➢ hanke tulee toteuttaa hyväksytyn hankehakemuksen ja liitteessä II kuvattujen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti
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PORTAALI 



ESC

• Kaikki osallistuvat nuoret rekisteröityvät Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
tietokantaan, josta organisaatiot käyvät ”merkitsemässä” heidät hankkeisiinsa

• Tarjouksen voi lähettää vasta rahoituksen saaneesta hankkeesta kummankin 
osapuolen allekirjoitettua sopimus

• Nuoria voi valita joko

• Tekemällä omasta hankkeesta mainoksen

• Lähettämällä tarjouksen tietyillä kriteereillä (esim. teema) nuorille

• Valitsemalla jo sovitun nuoren hänen rekisteröintinumeronsa perusteella
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Pääsy 

• Sivulla https://europa.eu/youth/solidarity/pass
Click on the "Administrator login" button at the 
bottom of the European Youth Portal pages.

• Use their EU Login / ECAS account to 
authenticate themselves to the system.

• Select "European Solidarity Corps PASS" from 
the list of online tools available to them after 
they login.
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PASS:iin pääsy on akkreditointi/laatumerkkilomakkeen LAILLISEN tai 
YHTEYSHENKILÖN sähköpostista tehdyillä EU login -tunnuksilla

https://europa.eu/youth/solidarity/pass
http://europa.eu/youth/ecas


PASS organisaation tiedot
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PASS tarjouksen tekeminen (1/4)
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PASS tarjouksen tekeminen (2/4)
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PASS tarjouksen tekeminen (3/4)
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PASS tarjouksen tekeminen (4/4)
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Nuoren valinta (1/2)
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Nuoren valinta (1/2) 



Mobility Tool+



Mobility Tool+ (MT+)

• Hanke hallinnoidaan Mobility Tool+ -työkalussa

• Portaalin kautta valitun nuoren tiedot siirtyy suoraan MT+

• Hyväksytyt hankkeet lisäävät MT+ kumppaninsa

• Kaikki hankkeessa mukana olevat organisaatiot voivat lähettää kutsun 
nuorelle portaalin kautta

• Osallistumistodistuksen voi lähettää vain, jos nuori on täyttänyt EU-surveyn

• Suosittelemme kaikille nuorille osallistumistodistuksen lähettämistä

• Nuoren tiedot tulee olla MT+ ennen liikkuvuuden alkua
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Fill in 
participant 

report

Accept offer

Applicant organisation

Partner organisations

ESC Registered candidates

ESC Portal

MT+

Can send offers for 
a specific project

Manage project
Add 

partners

Partners can also 
send offers

ESC Project 
approved

Add 
participant to 

project

Issue 
certificate

Close 
project

Participant 
report 

received

Offer sent

ESC Funded projects ESC Portal and MT+

Info about project
available for ESC Portal

Send info on 
certificates issued

Send participant data
and info about offer 
accepted

Send info about the 
receiving

Partners: needs to hold a QL and be contact person or legal representative – accreditation of the organisation



Mitä MT+ kirjataan
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-Vapaaehtoinen
-Vapaaehtoisen perustiedot siirtyvät suoraan portaalista, kun vapaaehtoinen on hyväksynyt
tarjouksen
-Tiedot ovat MT+ vain lukumuodossa, niitä ei voi muokata

- Organisaatiot
- Hakemuksessa mainitut kumppaneista siirtyy suoraan tiedot MT+
- ns. Uudet kumppanit lisätään organisaatio-välisivulle ja kunkin kumppanin laillinen ja
kontaktihenkilö kontaktit-välilehdelle

-Accompanying Person
- Tiedot mahdollisista saattajista merkitään MT+
-

-Etukäteisvierailuille osallistujat
-Tiedot osallistujista merkitään MT+



Pakolliset liitteet

ESC11, ESC13

• Mahdollisen APVn ohjelma 

• Vapaaehtoisen esimerkkiviikko

• Lyhytkestoisissa hankkeissa (<59pv) ohjelma koko hankeajalta, myös 
tulovalmennuksen ohjelma
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Pakolliset liitteet 
Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional Costs)

• Hyväksytään myönnetyistä, toteutuneista kuluista 100 % 
• Kulujen käyttötarve tulee käydä ilmi sekä raportoidusta budjetista että loppuraportista

a) Oleskeluluvat, rekisteröintikulut ja saattajien kulut

b) Ennakkotapaamisen (APV) osallistujien täysihoitokulut eli majoitus ja ruokailut

c) Muut sopimuksessa määritellyt hyväksyttävät kustannukset:

• Laskuihin perustuva todiste maksuista (=skannatut kuitit)
• Todisteessa on näyttävä laskuttajan nimi ja osoite, laskun määrä, valuutta ja päivämäärä
• Muistakaa virallinen valuuttalaskuri, valuutta muunnetaan ja ilmoitetaan aina euroina (€)

Vaihtokurssin kuukausi ja vuosi valitaan sen mukaan milloin NA on allekirjoittanut sopimuksen!
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


Osallistujat

27/01/2020 Opetushallitus 48



Jos nuoret tiedot eivät siirry MT+, paina 
”RETRIEVE NOW”
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Aktiviteetit
1. Aktiviteetti tulee kuvata omanaan (juokseva A1, A2 jne numero)

• Jokaiselle hanketyyppille (APV, yksilöhanke, tiimihanke)

• Jokaiselle vastaanottavalle taholle

2. Jokaisessa, myös suoraan hakemuksesta siirtyneisiin aktiviteetteihin tulee käydä 
täyttämässä kohta vastaanottavasta tahosta, ja toiminnan tapahtumapaikasta 
ennen nuoren ”kiinnittämistä” aktiviteettiin

• Alasvetovalikosta näkyy kaikki hankkeeseen merkityt kumppanit

3. ESC13 aktiviteetteihin riittää toiminnan kuvausruudussa lyhyt 1-2 lause 
vapaaehtoisen perustehtävästä
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Management of Activities
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Tiedot aktiviteetti –välilehdelle tulevat suoraan 
hakemuksesta ja niitä pystyy muuttamaan kohdasta 
update



Vapaaehtoisen liittäminen aktiviteettiin ja 
FLOWn lisääminen
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1. Vaihtoehto A – PARTICIPANTS -välilehdeltä

1. Valitse nuori/ nuoret, jotka haluat kiinnittää aktiviteettiin

2. Liitä vapaaehtoinen 
aktiviiteettiin



Vapaaehtoisen liittäminen aktiviteettiin ja 
FLOWn lisääminen
1. Vaihtoehto B – ACTIVITIES -välilehdeltä
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Hankkeiden 
hallinnoinnista: 
Talousasiat 



Valuuttalaskuri

• Virallinen valuuttalaskuri löytyy täältä

• Ajankohtana käytetään kuukautta jolloin 
Kansallisen toimiston (NA) edustaja on 
allekirjoittanut sopimuksen.
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


Ennakkomaksu

• Ennakkomaksu 80 % kokonaistuesta

• 1. edunsaaja allekirjoittaa ja palauttaa sopimukset

• 2. kansallisen toimiston edustaja allekirjoittaa
sopimukset

- Tästä 30 päivän kuluessa ennakko maksuun
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Loppumaksu ja -raportti

• Edunsaaja toimittaa hankkeen loppuraportin 60 päivän kuluessa hankkeen
päättymispäivästä. Loppuraportti täytetään Mobility Tool+:ssa (MT+).

• Loppusuoritus max. (20%) on kertamaksu, 
joka kattaa loput hankkeen toteutuksesta aiheutuneista tukikelpoisista
kuluista. 

• Huom! Ei automaattisesti 20 % myönnetystä, vaan toteutuneen
perusteella
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LIITE 3 -rahoitussäännöt

• Kertoo hankkeiden rahoitussäännöt selkeästi

• MT+ raportoidaan

• Matkustus, organisaatiotuki, taskuraha, inkluusiotuki ja kielituki ns. 
könttäsummina

• Todelliset kulut kuitein tulee osoittaa poikkeuksellisista kuluista

• Kaikki kuitit tulee säilyttää 6-vuotta (Suomen kirjanpitolaki)

➢ Tarvittaessa kaikki kulut tulee pystyä osoittamaan kansalliselle toimistolle
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Kulujen todentaminen tarvittaessa 1/3

Matkustaminen / organisaatiotuki - toimintotuki

➢ Tositteena todiste osallistumisesta toimintoon ilmoituksena, jonka 
ovat allekirjoittaneet vapaaehtoinen ja vastaanottava organisaatio 

➢ vapaaehtoisen ja vastaanottavan organisaation nimi

➢ toiminnon tarkoitus (vapaaehtoispalvelu xx-paikassa)

➢ alkamis- ja päättymispäivät
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Kulujen todentaminen tarvittaessa 2/3
• Organisaatiotuki – hallintotuki: Todennetaan kuvaamalla toimintojen 

toteuttaminen loppuraportissa

• Taskuraha: Todennetaan osoittamalla, että edunsaaja on maksanut osallistujalle 
koko taskurahan, osallistujan pankkitilille tehdystä siirrosta annetun tositteen tai 
osallistujan allekirjoittaman kuitin muodossa.

• Kielituki: 
• kurssitodistus, jossa osallistujan nimi, opetettu kieli, kielivalmennustuen 

muoto ja kesto sekä kurssin järjestäjän allekirjoitus ja/tai
• oppimateriaalin ostolasku, jossa näkyy opetettava kieli, laskun esittävän 

elimen nimi ja osoite, summa ja valuutta sekä laskutuspäivä ja/tai
• osallistujan allekirjoittama ja päiväämä ilmoitus, jossa on osallistujan nimi, 

opetettu kieli ja saadun kielivalmennustuen muoto ja kesto
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Kulujen todentaminen tarvittaessa 3/3

Inkluusiotuki: 

• Todennetaan kuvaamalla hankkeessa toteutetut lisätoimet loppuraportissa 

sekä 

Mobility Tool+ tulee raportoida osallistujan osallistumisen esteistä sekä niistä 
lisätoimista, joita tämän osallistumisen tukemiseksi on tehty.

• Nuoren todistus osallistumisesta, jonka ovat allekirjoittaneet osallistuja ja 
vastaanottava organisaatio ja jossa esitetään osallistujan ja organisaation nimet, 
toiminnon tarkoitus sekä sen alkamis- ja päättymispäivät.
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Oleskelulupa

• Jokainen EU:n ulkopuolelta tuleva vapaaehtoinen tarvitsee oleskeluluvan

• EI VIISUMIA

• Ohjeet löytyvät https://migri.fi/vapaaehtoistyo

• Oleskeluluvan saaminen kestää minimissään 6 viikkoa

• Oleskelulupaa varten tulee käyttää OPH:lta saatavaa 
oleskelulupahakemuspohjaa, joka on laadittu MIGRIn kanssa yhdessä

• Julkaistaan myöhemmin netissä, toistaiseksi sen saa vain pyynnöstä 
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Vakuutukset
• Huolehdi, että nuorella on eurooppalainen sairasvakuutuskortti (EHIC) tai jokin 

todiste siitä ettei ole siihen oikeutettu

• Nuorella tulee olla voimassa oleva CIGNA-vakuutus (ohjeet lähetty hankkeiden 
yhteyshenkilöille)

• Alkuvuonna 2020 alusta CIGNA-vakuutus tulee voimaan automaattisesti 
nuorille, jotka ovat merkittynä hankkeeseen MT+ :ssa
- Odotamme tarkempia ohjeita komissiosta, ja informoimme edunsaajia tämän jälkeen
- Seuraava MT+ -webinar pidetään, kun olemme saaneet ohjeet
- Siihen asti Kaikki ESC -vapaaehtoiset, joilla on voimassa oleva CIGNA-vakuutus, tulee 

olla  myös kirjattuna MT+, jotta vapaaehtoisille ei tule tuplavakuutuksia. 

• Huom! Cigna on vain tapaturmavakuutus, ei kata esim. matkatavaroita tai 
vapaaehtoisen lomamatkaaa
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kaytannon-ohjeita-ja-saantoja


Käytännön ohjeita

• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kaytannon-ohjeita-ja-saantoja

• Verotus, viisumi/oleskelulupa, sosiaaliturva

27/01/2020 Opetushallitus 64
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Tulovalmennukset 
2020

Euroopan solidaarisuusjoukot



Tulovalmennukset 2020

Vapaaehtoisten saapumiset kannattaa suunnitella tulovalmennusten mukaan. 
Lyhytkestoisissa hankkeissa edunsaaja järjestää tulovalmennuksen itse.

• Organisaatio on velvollinen ilmoittamaan vapaaehtoisen tulovalmennukseen 
ajoissa

• Välitapaaminen kuuluu kaikille 6kk tai sitä pidemmällä jaksolla oleville 

Valmennusten tiedot ja ohjelmat löytyvät:

• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelman-
valmennukset

• Valmennuksista vastaa Annina Kurki, annina.kurki@oph.fi, p. 0295 331 719
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelman-valmennukset
mailto:annina.kurki@oph.fi


Koulutuksia



Koulutuksia Suomessa Linkki koulutuskalenteriin: https://bit.ly/2TIINwB

• Lähettämisen ABC 6.2.2020 Helsingissä klo 10-15.00. https://bit.ly/34Hsyo5

• Vapaaehtoispalvelu uusille toimijoille 11.2.2020 klo 10.00-15.00 Helsingissä 
https://bit.ly/2Y6KNkk

• Harjoittelu ja työ uusille toimijoille 12.2.2020 klo 10.00-14.00 Helsingissä 
https://bit.ly/2DDcIim

• Solidaarisuusbrunssi tiimihankkeista 9.3.2020 Helsingissä 9.30-12.00 

• https://link.webropolsurveys.com/S/9C3D5BF7712B04CA

• Mentorin työ kriisitilanteissa – koulutus 10.3.2020 Helsingissä kello 10-15.00 
https://bit.ly/2qVPdP4
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Hakuajat 2020

• 5.2.2020 klo 13.00

• 30.4.2020 klo 13.00

• Haussa myös ESC13

• 1.10.2020 klo 13.00

Kumpikin ohjelma

Jaossa n 2,2 milj

• ESC11     1,8 milj

• ESC21     169 000

• ESC31     152 000
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Jaossa n 3,6 milj

• YE 1,6 milj

• YWM    700 000

• KA2       760 000

• KA3       139 000

Huom! Rahasummat ovat suuntaa-antavia arvoja ohjelmakohdittain. Rahoja voidaan uudelleen allakoida
ohjelmien sisällä, mikä voi muuttaa lopullisia jakoa



Ideoita ja inspiraatiota 
hankeviestintään

Hilma Ruokolainen



Keskustelutehtävä: Hyvä (hanke)viestintä?

• Etsiytykää 2-3 hengen ryhmiin.

• Yrittäkää löytää esimerkki hyvästä (hanke)viestinnästä nuorisoalalta. 

• Mikä valitsemassanne viestinnässä oli hyvää? 

• Aikaa 5 minuuttia!
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Miksi hankkeista viestitään?

• Tavoittaa oikeat kohderyhmät. Luo kiinnostusta nuorten / sidosryhmien / 
päättäjien keskuudessa.

• Sisäinen viestintä varmistaa ajantasaisen tiedonkulun, innostaa, osallistaa ja 
tarjoaa vaikuttamismahdollisuuksia. 

• Tuo tunnettuutta nuorisotyölle, rakentaa kuvaa mukana olevista organisaatioista 
ja ihmisistä, lisää hankkeen näkyvyyttä.

• Tuo hankkeen tuotokset ja tulokset laajempaa tietoisuuteen, lisää 
vaikuttavuutta. 

• Rahoittaja vaatii ☺.

27/01/2020 Opetushallitus 72



Suunnittele viestintä omalle hankkeelle 
sopivaksi

• Tavoite määrittää kohderyhmän, kanavan, ajoituksen, tyylin. 

• Muista suunnitella myös viestintää.

• Suhteuta suunnitelma hankkeen kokoon ja yleisiin tavoitteisiin.

• Mutta älä epäröi tarttua myös yllättäviin tilaisuuksiin!

• Kaikille ja kaikesta ei voi viestiä – mieti resursointi!

• Muita on hyvä hakea oppia ja inspiraatiota, mutta uskalla silti poiketa massasta.
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Viestinnän suunnittelun kuusi peruskysymystä

• Milloin?

• Mitä?

• Miksi?

• Kenelle?

• Miten?

• Kuka?
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Viestintäsuunnitelma
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Milloin Mitä? Miksi? Kenelle? Miten? Kuka?

3.6. Yleisinfo vaihdosta Tiedon jakaminen, 
turvallisuus

Huoltajille ja nuorille Tapaaminen 
nuorisotalolla

Vaihdon 
vastuuhenkilöt

11.6. ”Vaihto alkamassa” Tiedoksi 
kuntalaisille, 
fiiliksen luominen

Kuntalaisille, kunnan 
työntekijöille jne.

Kuvia APV:stä
@nuorisopalvelut 
Insta-tilille

Nuoret X ja Y, 
ohjaaja Z

15.-18.6. Keitä vaihtoon 
osallistuu

Tutustutaan Vaihtoon osallistuville Osallistujien 
esittelyvideot 
WhatsApp-ryhmään

Nuori X 
muistuttaa

Vaihdon 
aikana

Kerrotaan, miten 
kiva nuorisovaihto oli 
ja mitä opittu

Kv. Nuorisotyön 
tunnetuksi 
tekeminen

Kuntalaisille ja 
nuorisotyöstä 
kiinnostuneille

Sovitaan 
juttukeikasta 
paikallislehden 
kanssa

Ohjaaja Z soittaa 
toimittajalle

Elokuu Kokemukset ja 
tuotokset

Päätöksenteon 
tueksi

Kuntapäättäjille Tapaaminen 
kunnantalolla

Nuorten ryhmä 
sopii ja 
valmistelee



Nuoret mukaan viestintään!

• Viestintä, some, valo- ja videokuvaaminen kiinnostaa – myös osaamista ja 
kalustoa saattaa olla paljonkin!

• Kokoa kiinnostuneista ”viestintätiimi”

• Nuoret voivat olla mukana kaikissa viestinnän vaiheissa: esimerkiksi 
viestintäsuunnitelman voi laatia yhdessä 

• Muistilistat ja selkeät ohjeet (joiden laadinnassa nuoret ovat mielellään olleet 
mukana) 

• Nuorille myös ovet saattavat avautua helpommin kuin aikuisille?

• Nuorten sitouttaminen myös hankkeen jälkeen! … → EuroPeers
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurodesk


Mitä muuta pitäisi tietää ja muistaa?

• Henkilöt, kokemukset, tunnelmat kiinnostavat

• Visuaalisuus tärkeää!

• Lyhyet videot nuorten juttu

• Erottuminen: yllätyksellisyys, huumori

• Kaikelle ei kannata perustaa omaa tiliä

• Hyödynnä organisaation ja nuorten omat 
tilit

• Muista: kuvausluvat, tekijänoikeudet, 
hashtagit, positiivinen fiilis ja arvostava tyyli
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Sananen vaikuttavuusviestinnästä

27/01/2020 Opetushallitus 78

Haasteena viestinnän pitäminen 
mukana loppuun asti!

Vaikuttavuus-
viestintä:
✓ Ajoittuu hankkeen 

loppupuolelle
✓ Kaikki hanke-

kumppanit 
osallistuvat

✓ Moninaiset 
kohderyhmät

✓ Monikielisyys
✓ Monikanavaisuus



Yksilö- tai ryhmätehtävä:
*Mieti oman hankkeen viestintää yksin tai kaverin kanssa.
*Mitä voit ottaa opiksi omaan hankeviestintään. Kirjaa tärpit ylös!

• Kuka tekee? 

• Onko nuoret mukana?

• Kenelle suunnataan?

• Mikä on sanoma/t?

• Miksi? 

• Kuka seuraa?

• Mitä #hashtageja käytetään? 

• Mitä on jo tehty hyvin?

• Mitä voisi kehittää?

• Keneltä pyytää apua?
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Rahoittajan vaatimukset

• Tiedottaminen on yksi rahoituksen saamisen edellytyksistä.

• Rahoitetun hankkeen toteuttajan on huolehdittava siitä, että hankkeesta ja sen 
saamasta rahoituksesta tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja 
näkyvästi.

• Kerro viestintämateriaaleissa (esitteet yms.) ns. vastuuvapauslausekkeella myös 
siitä että Euroopan komissio ei ole vastuussa materiaalin sisällöstä.

• Erasmus+ -ohjelmasta rahoituksen saaneille tarkempia ohjeita täältä.

• Euroopan solidaarisuusjoukot –ohjelmasta rahoituksen saaneille logot ja 
graafiset ohjeet täältä. 
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/logot-ja-viestintaohjeet-erasmus-hankkeille
https://europa.eu/youth/solidarity/communication_en


Tägäilemisiin somessa!
Twitter: 

EU:n nuoriso-ohjelmat @EDUFI_youth

Instagram: 

Erasmus+ Finland @Erasmusplusfinland

Facebook: 

Youth in Action Finland @EUnNuorisoOhjelmat

Instagram-lähettilääksi?

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/tervetuloa-erasmus-
lahettilaaksi-instagramissa

Hashtageja: #ErasmusPlus #EUSolidarityCorps
#PlussaaErasmusPlussasta #SolidaarisuuttaSuomessa
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Kohti ilmastotietoisempaa kansainvälisyyttä 

• Kansainvälisyys = globaalia ajattelua, 
kansainvälistä yhteistyötä ja vapaata 
liikkuvuutta

• Liikenne ja matkailu vain yksi osatekijä 
hiilijalanjäljen muodostumisessa, 
lentoliikenteen osuus n. 5 %

• Erasmus+ ja ESC

• Tuki ilmastoystävällisemmille 
matkustustavoille 2020 →

• Green Erasmus –työryhmä 2021 →

• Opetushallitus  

• lentokilometrien kompensointikokeilu  
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Youthpass ja 
avaintaidot

Annina Kurki
Laura Niinikoski



YOUTHPASS

• Tunnistaa ja näyttää nuoren oppimat asiat - nuorisotyöntekijän tuki prosessissa 

• Hyvä tapa työstää itsetuntemusta – vahvuudet / heikkoudet

• Tekee nuorisotyössä tapahtuvaa oppimista näkyväksi nuorisotyön ulkopuolella 
toimiville (vanhemmat, opettajat ja työnantajat)

• Toimii myös esim. työnantajalle – antaa kuvan aloitteellisena ja 
kulttuuritaitoisena työnhakijana 

• Antaa arvostusta nuorisotyölle – kotimaiselle ja kansainväliselle

• Todistus osallistumisesta – voidaan tehdä myös pelkästään ensimmäinen sivu
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Uudet avaintaidot 

1. Taito toimia erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä (Multilingual competence)

2. Itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot (Personal, social and learning to learn 
competence)

3. Kansalaistaidot (Citizenship competence)

4. Yrittäjyystaidot (Entrepreneurship competence)

5. Kulttuurien tuntemus sekä taiteellinen ilmaisu (Cultural awareness and expression competence)

6. Digitaidot (Digital competence)

7. Matemaattiset, tieteelliset ja tekniset taidot (Mathematical competence and competence in 
science, technology and engineering)

8. Viestintätaidot (Literacy competence)
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Avaintaidot käytännössä

Keskustelkaa, mitä ajatuksia Youthpass herättää ja pohtikaa, mitä asioita kunkin 
taidon alle omasta hankkeesta voisi tulla. 

Tämän jälkeen teemme yhdessä esimerkki-Youthpassin.
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Täällä teet Youthpassin

• https://www.youthpass.eu/en/

• https://www.youthpass.eu/fi/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/

• https://www.flipsnack.com/saltotrainingandcooperation/revised-key-
competences-in-youthpass-leaflet.html
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Löydä meidät verkosta

• oph.fi/erasmusnuorisoalalle

• oph.fi/euroopansolidaarisuusjoukot

• tietoa EU:n nuoriso-ohjelmista kansainvälistymisestä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville

• maailmalle.net

• ulkomailla opiskelu, harjoittelu ja muunlaiset kansainväliset kokemukset nuorille

• studyinfinland.fi 

• Suomi korkeakoulumaana; opiskelijoille ja asiantuntijoille

• Facebookissa Youth in Action

• Youtubessa
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https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus/erasmus-nuorisoalalle-youth-action
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot
https://www.facebook.com/pages/Youth-in-Action-Finland/400137353398778
https://www.youtube.com/user/CIMOvideos


Hae koulutuksiin!
Eurooppalaiset koulutukset

Nuorisotyön tapahtumakalenteri

Tilaa Koulutusmahdollisuudet EU:n nuoriso-ohjelmissa -uutiskirje!

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ohjelman-eurooppalaiset-seminaarit-ja-koulutukset
https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri?sector%5bNuorisoty%C3%B6%5d=Nuorisoty%C3%B6
https://uutiskirje.oph.fi/


Kiitos – ja ota yhteyttä!

nuoriso@oph.fi


