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TERVETULOA

14.00-14.45 Rahoitetut projektit ja niiden 
hallinnointi
14.45-15.00 T a u k o
15.00-16.00 Projektien hallinnointi ja raportointi
Kati Inkinen
Suvi Vilkki



Opetushallitus



Jokainen hanke on pisteytetty 
• Hankkeessa on arvioitu:  

• 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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Hakukierroksella tuettiin 16 projektia.  
Kuka muu on paikalla ja mitä kaikkea te teette?

Rohkeuden Lähettiläät Oulun Invalidien Yhdistys ry Oulu

Eurooppanuorten Aktiivipäivät Eurooppanuoret ry, Unga Europeer rf Helsinki

Animalia eläinoikeuspodcast Animalia ry Helsinki

Minun ääneni - työkaluja transaktivismiin Trans ry Turku

Pause -taidefestivaali Osuuskunta Kehveli LAHTI

Youth for better work Mirsal Espoo

U Wot Waldo Nuorten Suomi ry Jyväskylä

Kohtaamisia keväässä GrankullaMillenials Kauniainen

Fairtrade town tour Eettisen kaupan puolesta ry Helsinki

Y-line HELSINGIN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY HELSINKI

Yhteiskäyttötila luoville nuorille Louhos ry HELSINKI

Wisdom Circle Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestö ry Vantaa

Paremmin Jyväskylässä! Paremmin Yhdessä ry Jyväskylä

Tuu mun mukkaan! Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry Oulu

NYT- Nuorten yhteinen toiminta Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr Oulu

Nuorten kohtaamisia Pohjois-Suomen Somalinuoret ry Oulu
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Solidaarisuusprojektin tekeminen saa olla 
hauskaa! Auttaa kun:
• Projektille on määritelty tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilöt.

• Seuraatte suunnitelmaa ja etenette vaihe vaiheelta.

• Tarkistatte mitä teette itse ja mihin tarvitsette ulkopuolista 
apua. 

• Kaikilla ryhmän jäsenillä on mahdollisuus osallistua.

• Suunnitelma voi muuttua projektin edetessä! Voitte olla Katiin 
ja Suviin yhteydessä.

• Kirjaatte kuukausittain tehdyt työt ja kustannukset ylös.

• Laaditte projektin päätteeksi loppuraportin, kysytte palautetta 
niin tekijäporukalta kuin yhteistyötahoilta.

• Kirjaatte kehitysideat ja muut huomiot ylös sekä projektin 
aikana että sen jälkeen. 
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Arvioi

Suunnittele

Toteuta

Seuraa



Hankesopimus 

Hankkeiden hallinnoinnista:



Hankesopimus koostuu eri osista
• Osa I  - Erityisehdot

(= allekirjoitettu hankesopimus)

• Sopimus on vain KTn ja edunsaajan välinen

• Liitteet:

• Liite I: Yleiset ehdot (2020) (löytyy netistä)

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

• Liite IV: Sovellettavat korvausmäärät (löytyy netistä)

• Pankkitietolomake (VismaSign)
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjeita-hankkeen-hallinnoijalle
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Hankesopimuksen numero

• hankenumeron rakenne: 

• 2020-3-FI01-ESC31-0924XX

• käytä yhteydenpidossa

• 6 viimeistä numeroa ja 

• hankkeen nimeä
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Sopimukset
• Sopimukset toimitetaan sähköisesti allekirjoitettavaksi VismaSign-palvelun kautta

• Allekirjoitus vahvistetaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

• Sopimuksen liitteenä täytetään ja allekirjoitetaan myös pankkitietolomake

https://vismasign.fi/
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https://vismasign.fi/


Muutokset ja niiden 
vaikutukset 
hankesopimukseen

Hankkeiden hallinnoinnista:



Muutokset edunsaajaorganisaatiossa

• Yhteystietojen muutoslomakkeella voi tehdä virallisen ilmoituksen:

• organisaation yhteystiedot muuttuvat

• hankkeen yhteyshenkilö vaihtuu (voi ilmoittaa myös sähköpostilla)

• hankkeen laillinen edustaja vaihtuu
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Hankekausi ja hankkeen toteutusajankohta
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Hankekausi ja hankkeen toteutusajankohta

• Mahdollisuus siirtää hankkeen 
toteutusta → pidempi hankekausi, 24 kk 
(tukea vain 12 kk).

• Sähköpostipyyntö

• Sopimusmuutos
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Hankkeessa saa tehdä ilman sopimusmuutosta

• Ryhmän jäsenet (osallistujat) voivat muuttua, kunhan vähintään 50% 
hakemuksessa olleista, alkuperäisestä ryhmästä pysyy samana. Uudet jäset

➢ Hakukriteerit tulee täyttyä

• Myönnettiinkö teille poikkeuksellisia kuluja? Niistä saa siirtää 10% muihin 
kululuokkiin

➢ Sopimusmuutos tarvitaan, jos poikkeuksellisiin kuluihin halutaan siirtää 
enemmän tukea
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Muutoksia, joita EI voi tehdä

• Hankkeen alkuperäisen sisällön ja/tai 
tavoitteen muuttaminen 
kokonaisuudessaan
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Hankkeiden 
hallinnoinnista: 
Talousasiat 



Ennakkomaksu

▪ Ennakkomaksu 80 % kokonaistuesta

▪ 1. edunsaaja allekirjoittaa sopimuksen VismaSignissa

Muistakaa täyttää ja allekirjoittaa myös pankkitietolomake!

▪ 2. kansallisen toimiston edustaja allekirjoittaa sopimuksen
VismaSignissa

▪ tästä 30 päivän kuluessa ennakko maksuun.
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Loppumaksu ja -raportti
▪ Edunsaaja toimittaa hankkeen loppuraportin viimeistään 60 päivän kuluessa

hankekauden päättymispäivästä. Saa toimittaa jo aikaisemminkin.

• 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:

Liite III: Rahoitus- ja sopimussäännöt (löytyy netistä)

• MT+:ssa raportoidaan:

• Todelliset kulut kuitein poikkeuksellisista kuluista.

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

• Jos hankkeessa maksetaan palkkioita, tulee tässä maksaa työnantajan sivukulut 
esim. Ukko-palvelua, palkkaus.fi tai palkka.fi –palvelujen kautta.

• Huomioi myös tulorekisteri

• Tarvittaessa kaikki kulut tulee pystyä osoittamaan kansalliselle toimistolle
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Project management cost – eli projektituki
500 euroa / kk

• Maksetaan niiltä kuukausilta, kun hankeen parissa on konkreettisesti tehty työtä, 
pitäkää siis päiväkirjaa esimerkiksi kuukausittain mitä toimintaa teillä on.

• Käytetään projektin toteutukseen liittyviin kuluihin:

Valmistelu, toteutus, tulosten arviointi ja jakaminen, viestintä, seuranta, 
vakuutus

• Miten toimitaan jos maksetaan palkkioita tehdystä työstä?
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Projektituen raportointi

• Todennetaan kuvaamalla mitä toimintoja on tehty.

• Varaudu kysymyksiin kuten: Please describe the activities you carried out. 
How did you implement them? How did you manage your project? How did 
you distribute the tasks? Were there any changes between your initial 
application and the finalised project? If so, please explain the eventual 
modifications and their causes.

• Kertokaa avoimesti muutoksista ja haasteista.

• Jokainen osallistuja täyttää online-lomakkeen (EU-Survey) antaen omasta 
osallistumisesta palautetta.
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Ohjaaja (Coach) 214€/pv, max 12 päivää

• Maksetaan maksimissaan 12 päivältä

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

• HUOM! Palkkio/palkanmaksun työnantajavelvollisuudet

• Raportointi kirjallisesti miten COACH on osallistunut hankkeen toteutukseen

• Tuntilista: tehdään lomake käytetystä ajasta, ohjaajan nimi ja työskentelypäivät 
(6-8h)

• Suositellaan ottamaan myös COACHin nimikirjoitus paperiin (ja hankkeen 
vastaavan)
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Exceptional Costs, poikkeukselliset kulut 

• Tuen määrä: Tuki korvaa 100% todellisista tukikelpoisista kuluista

• Tukia voi käyttää vain jo hakemuksessa hyväksyttyihin kuluihin (ks. 
Liite II: Eritelty tuki)

- Huom! Tukea ei voi käyttää palkkoihin

• Tositteet: Lasku ja kuitti, josta ilmenee että kulu on maksettu = 
maksutosite. Laskussa tulee näkyä laskuttajan nimi ja osoite, laskun 
summa ja laskun päiväys. Ote kirjanpidosta.

- Huom! Toimitettava tositteet loppuraportin yhteydessä (MT+)

• Kulujen käyttötarve tulee ilmi loppuraportissa. 
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Tositteiden toimittaminen 

• Kansallinen toimisto voi pyytää muita tositteita tai todistusaineistoa 

• 1. loppuraportin käsittelyn yhteydessä ja 

• 2. tehdessään tarkastuksia

• Tarkastuksessa edunsaajan on toimitettava vaaditut tositteet (myös kopiot 
kelpaavat)

• Kansallinen toimisto palauttaa ne käsittelyn jälkeen
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Asiakirjojen säilytys

• Kaikki sopimukseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat on säilytettävä vähintään 
6 vuotta loppumaksun suorittamisesta. 

• Kirjanpitomateriaali ja kopiot asiakirjoista  

• Kansalliselle toimistolle, EU-komissiolle tai näiden valtuuttamille henkilöille 
on taattava pääsy asiakirjoihin
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Hanketarkastuksista

• 1. Loppuraportin tarkastus (final report check)

• a) Kansallinen toimisto tarkastaa loppuraportin MT+:ssa

• b) Määrittelee sen perusteella tuen lopullisen määrän 

• 2. Toimistossa tehtävä tarkastus (desk check)

• Tositteiden perusteellinen tarkastaminen kansallisen toimiston tiloissa

• Edunsaajan toimitettava postitse kaikki tositteet kansalliseen toimistoon

• 3. Paikalla tehtävä tarkastus (on the spot check)
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Solidaarisuusprojektin 
raportointi



Raportti tehdään Mobility Tool+ työkalussa
1. Verkkopohjainen hallinnointi- ja raportointialusta, jossa hankkeiden kaikkien kulujen ja 

sisällön raportointi tehdään.

2. Automaattinen sähköposti-ilmoitus Mobility Tool+:sta lähetetään hyväksytyille 
hankkeille (lailliselle edustajalle ja yhteyshenkilölle), kun molemmat osapuolet 
(edunsaaja ja NA) ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

3. Kirjautuminen yhteyshenkilön tai laillisen edustajan sähköpostista tehdyillä EU-login
tunnuksilla. Yhteyshenkilöllä on automaattisesti edit-oikeudet ja laillisella edustajalla 
view-oikeudet.

→ Osallistujatiedot eli ydinryhmän tiedot heti kun tiedossa (List mobilities).

→ MT+: hankkeen koordinaattori seuraa ja ylläpitää tietoja 

→ Kirjaudu täältä: Mobility Tool+
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https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


Pakolliset liitteet
Decleration of honour – raportin allekirjoitus

• Tämä ei ole sama kuin hakemuksen DOH

• MT+ -sivulla oma vakuusdokumenttipohja, ”Reports”-
välilehdellä.

• Lataa, tulosta, hanki laillisen edustajan allekirjoitus, 
skannaa ja liitä.
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Tähän ei tarvitse laittaa mitään, jätetään tyhjäksi. 
Pelkkä allekirjoitus riittää!
Ei mitään sosiaaliturvatunnusta tai Y-tunnusta jne.



ESC Project Management: ESC31
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Osallistujat = vähintään 5 nuoren ydinryhmä

1. Jokaisen osallistujan tiedot syötetään manuaalisesti MT+
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ESC Project Management: ESC31 Participants
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1. Täytä PRN, niin perustiedot portaalista siirtyvät 
harmaana näkyviin ruutuihin

2. Vastaa näihin 
kysymyksiin 3. Tallenna →



Muutokset osallistujissa
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Jos osallistuja tietoihin tulee 
muutoksia, tulee nuoren 
tehdä muutokset portaalissa 
ja tämän jälkeen MT+ klikata 
ko. nuoren nimi ja ”update
now”

Osallistujia voi poistaa 
klikkaamalla ko. 
nuoren nimi ja 
painamalla ”delete”



Exceptional Costs
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Kuvataan kulut allekkain listaan.

Uuden kulun 
lisääminen



Poikkeuksellisen kulun lisääminen
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Muista painaa tallenna!



ESC31 Budget
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Jos hankkeessa on coach, merkitään tähän kuinka 
monta päivää (0-12) hän on ollut hankkeessa

Tulee automaattisesti hankeajasta



Participant report

1. Järjestelmä lähettää automaattisesti hankkeen päättyessä osallistujille 
sähköpostiin linkin palautteen täyttämiseen (EU-Survey)

2. Hankkeen yhteyshenkilö ei voida luoda portaalissa osallistumistodistusta, jos 
osallistuja ei ole täyttänyt henkilökohtaista raporttiaan.
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Kiitos – ja ota yhteyttä!
nuoriso@oph.fi

suvi.vilkki@oph.fi

kati.inkinen@oph.fi

mailto:nuoriso@oph.fi
mailto:suvi.vilkki@oph.fi
mailto:Kati.inkinen@oph.fi

