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Myönnetty 
rahoitusta 2022

• 24 hanketta
• Myönnetty 1 723 181,00 €

• Leikattu hankkeiden 
poikkeuksellisia kuluja (esim. 
lähettävien tahojen tuki)

• Leikattu tiimihankkeet max
15hlö/tiimi

• Leikattu jotain liikkuvuuksia



Hakuajat

• Rahoituspyynnön voi jättää seuraavan kerran
helmikuussa 2023

• Tarkoituksena järjestää vain yksi
rahoitushaku

• Laatumerkkejä otetaan arviointiin
• 31.5.2022 klo 13 mennessä jättäneet
• 31.8.2022 klo 13 mennessä jättäneet
• 31.12.2022 klo 13 mennessä jättäneet



Sopimuksen osat

• Hankkeille lähetetään sopimus sähköisesti allekirjoitettavaksi
• Lähetetään sen jälkeen, kun edunsaaja on palauttanut pankki- ja 

tilitietolomakkeen
• Sopimuksen liitteet löytyvät netistä

• Liite I Yleiset ehdot

• Liite II Hankkeen kuvaus; alustava budjetti

• Liite III Rahoitus- ja sopimussäännöt

• Liite IV Sovellettavat korvausmäärä

• Liite V Kumppanin ja osallistujan välinen sopimusmalli

• Liite VI Pankki- ja tilitietolomake

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


Käytä 
yhteydenpidossa 
hankenumeroa

• hankenumeron rakenne: 
2022-1-FI01-ESC51-VTJ-
xxxxxxxxxx

• käytä yhteydenpidossa 
hankkeen 6 viimeistä numeroa



Hankkeita ei tehdä yksin
• Jokaisella nuorella tulee olla sekä

vastaanottava että lähettävä taho
• Hankkeen koordinoijan tulee huolehtia, että 

kumppanilla on voimassa oleva 
solidaarisuusjoukkojen laatumerkki tai 
keskeytyksettä koko sen ajan, kun nuori on 
hankkeessa

• Kumppanilla tarkoitetaan myös kansallisia 
vastaanottavia tahoja



Vapaavalintaiset 
kumppanit

• Ette ole hakemuksessa rajoittuneet
mihinkään tiettyyn kumppanimaahan
vaan hankkeita voi tehdä

• EU-maat
• Muut ohjelmamaat: Islanti, Pohjois-

Makedonia, Turkki, Liechtenstein 
• Kumppanimaat: Norja, Venäjä, Länsi

Balkan, Itäiset kumppanimaat, 
Eteläiset Välimeren maat



Reunaehdot 
hankkeiden 
toteuttamiseen

• Hankkeen kesto 2kk – 12kk
• Poikkeus hankkeet, joissa muita 

heikommassa asemassa oleva 
nuori, jolloin hanke voi olla 2vko –
12kk

• Tiimihanke
• Kesto 14-59 vrk + matkapäivät
• Osallistujia 10-40
• Mukana tulee olla aina 

suomalaisia



Reunaehdot hankkeiden toteuttamiseen

• Jokainen Suomesta rahoitettu vapaaehtoisjakso tulee 
toteuttaa niin, että  

• Se toteutetaan Suomessa
tai

• Siinä on suomalaisia osallistujia 

• Vapaaehtoinen voi tehdä 
• Yhden pitkäkestoisen jakson (yli 59pv)
• Niin monta tiimihanketta kuin haluaa
• Jos nuori on muita heikommassa asemassa, voi hän 

tehdä ensin lyhytkestoisen hankkeen ja toisen 
pitkäkestoisen hankkeen (yhteenlaskettu max kesto 
14kk)



Vapaaehtoisjakson käytäntöjä
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ole
skeluoikeus-viisumi-vakuutus-ja-
verotus

• Suomeen tulevat vapaaehtoiset ovat verovelvollisia

• Verotukseen lasketaan taskuraha ja laskennallinen 
osuus luontaiseduista

• Kaikkien yli 3kk Suomessa olevien tulee rekisteröityä 

• Tehdään lähimmässä maahanmuuttovirastossa

• Kulut haetaan poikkeuksellisina kuluina (54€ + matkat)

• EU:n ulkopuolisille haetaan oleskelulupa, joka tulee olla 
voimassa jo Suomeen tullessa

• Alle 3kk jaksoihin riittää viisumi

• Kulut matkoineen haetaan poikkeuksellisina kuluina





ENNEN NUOREN LIIKKUMISTA
• Kaikki osallistuvat nuoret 

rekisteröityvät Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen 
tietokantaan (PASS)

• Nuoren tulee hyväksyä  
organisaation hänelle lähettämä 
tarjous vapaaehtoisjaksosta

• Huolehdi, että nuorella on 
eurooppalainen 
sairasvakuutuskortti (EHIC) tai 
jokin todiste siitä ettei ole siihen 
oikeutettu ennen jakson alkua



Nuori tulee valita solidaarisuus-
joukkojen portaalista (PASS)
• 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



OLE AJOISSA
• Portaalin hyvät, kuvakaappaukselliset 

ohjeet löytyvät täältä
• Koska nuoren vakuutus on sidottu 

PASSissa hyväksyttyyn tarjoukseen, 
tulee nämä tehdä kuntoon hyvissä 
ajoin (vähintään 14vrk ennen jakson 
alkua) – vakuutuksella retroaktiivisuus

• Niin kauan, kun raportointialusta ei ole 
kunnolla, siirtää komissio nuorten 
tiedot vakuutusyhtiö CIGNAan
manuaalisesti (luvattu ainakin 
toukokuun loppuun)

https://europa.eu/youth/d8/sites/default/files/pass_user_guide_v2-0_-_2020-09-07v23.pdf


Vakuutus
• Komission vakuuttanut nuoret CIGNA-vakuutusyhtiössä.
• Kun nuori on saanut tiedon vakuutuksesta, tarkistakaan onko kyseessä 

complementary vai primary
• Complementary on niille nuorille, joilla on eurooppalainen

vakuutuskortti EHIC
• Primary nuorille, jotka eivät ole oikeutettuja EHICiin

• Jos nuorella on väärän tasoinen vakuutus, ottaakaa yhteys
clientservice2@cigna.com ja pyytäkää korjaus. 

• Pitää pystyä perustelemaan miksi nuori ei ole oikeutettu EHICiin ja 
tarvitsee täyden korvauksen

mailto:clientservice2@cigna.com


Vakuutus

• Vapaaehtoinen saa vakuutusnumeron vakuutuksen ottamisen jälkeen
• Pääsee kirjautumaan tällä https://www.cignahealthbenefits.com/en/ --> 

CLICK ”PLAN Member”
”My plan”, jossa näkee kaikki vaikuutustiedot yksityiskohtaisesti
 Vakuutuskortti vain online, sen voi ladata pdf-muodossa sivulta ”personal web page”

• Jos vapaaehtoisen jaksoon tulee muutoksia, muuta tämä BM 
(hankkeen hallinnointityökalu Beneficiary Modul, tieto siirtyy 
vakuutusyhtiöön)

https://www.cignahealthbenefits.com/en/


Pääsy PASS

• 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.

PASS:iin pääsy on laatumerkkilomakkeen LAILLISEN tai YHTEYSHENKILÖN 
sähköpostista tehdyillä EU login -tunnuksilla

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


Hanketuki

• Ennakkomaksu 80 % kokonaistuesta
• Viive komission sopimuksissa

• Virallinen valuuttalaskuri löytyy täältä
• Ajankohtana käytetään kuukautta 

jolloin Kansallisen toimiston (NA) 
edustaja on allekirjoittanut 
sopimuksen.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


Loppumaksu ja -raportti

• Edunsaaja toimittaa hankkeen loppuraportin 60 päivän
kuluessa hankkeen päättymispäivästä. Loppuraportti
täytetään raportointityökalussa (BM= beneficiary modul) 

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

• Huom! Ei automaattisesti 20 % myönnetystä, vaan
toteutuneen perusteella



Hankkeen hallinnointi ja loppuraporttityökalu 
BM

https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/#/project-list

Projects ”My projects” BM koulutus järjestetään 6.6.2022 klo 
10.00-11.30 online

https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/#/project-list
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU4YzNhNjItOGU4My00NWRjLTk1YTktYmE5NTMxMWJjNWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22c5e39328-00ba-4fcf-abe7-a2b99664815d%22%7d


RAHOITUSSÄÄNNÖT
• Hankkeet tulee toteuttaa 

hyväksytyn hankesuunnitelman 
mukaisesti sekä liitteessä III 
kuvattujen rahoitussääntöjen 
mukaisesti

• POIKKEUKSENA: poikkeukselliset 
kulut, joista ei saa siirtää toiseen 
kululuokkaan kuluja ilman KT:n 
lupaa



RAHOITUSSÄÄNNÖT
• Taskuraha on maksettava kokonaisuudessaan 

nuorille käyttäen liitteessä IV määriteltyjä 
yksikkökorvausmääriä (maakohtaiset taskurahat, 
Suomessa 5€/pv)

• Matkatuki ja kielivalmennustuki maksetaan 
kokonaisuudessaan osallistuville nuorille 

Tai
• Ko. tuet annetaan osallistuville nuorille 

asianmukaisten tukipalvelujen muodossa esim. 
järjestämällä kielivalmennusta tai maksamalla 
nuoren matkalippu kokonaisuudessaan tai 
välimatkalaskurin osoittamaan summaan asti



Muutoksia 
rahoitussääntöihin

• 2022 myönnetyt hankkeet:
• OLS kuuluu kaikkiin hankkeisiin, myös 

tiimihankkeet ja lyhytkestoiset 
yksilöhankkeet

• Suomeen tuleville vapaaehtoisille ei 
ole enää käytössä 150€ kielitukea, 
vaan hankkeen rahoittamana vain 
online –koulutukset

• OLS palveluntarjoaja muuttuu 
kesäkuussa, mitä tarkoittaa hankkeille, 
kommunikoidaan myöhemmin



Hankkeeseen tuleviin lisäkuluihin, jotka liittyvät 
oleskelupiin tai nuoren tukemiseen, voi hakea 
lisätukea hankeaikana (kululuokka poikkeukselliset 
kulut)



Hanketarkastukset

Hankkeissa on paljon hallinnollisia vapauksia, minkä vuoksi KT 
tekee enemmän hanketarkastuksia

 Loppuraporttitarkastukset
 Desk check taloustarkastukset
 Monitorointi on spot
 Riskihankkeiden observointi
 Laatumerkin monitorointi n 3v 

välein



LAATUMERKIN PÄIVITYS

• Omia suunnitelmia voi muuttaa / päivittää 
aikaisintaan vuosi sen jälkeen kuin hanke on 
alkanut

• Suunnitelmat tulee päivittää:
• kun toimintasuunnitelma päättyy 
• organisaatioon tulee isoja muutoksia
• KT pyytää täydennystä 

• BM julkaistaan hakemuksen toimintasuunnitelma 
jäljittelevä taulukko, jolla päivitys tehdään

• KT hyväksyy / hylkää päivityksen



Tulovalmennukset 2022
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

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


Lähtövalmennus
• Lähtövalmennus on osa Euroopan solidaarisuusjoukot -

ohjelman vapaaehtoispalvelua
• Vastuu valmennuksesta on tukiorganisaatiolla, mutta 

KTn järjestämä valmennus on tähän hyvä lisä
• Lähtövalmennuksia on tarjolla 5 kertaa vuodessa 

(helmikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa, elokuussa 
ja lokakuussa). 

• Valmennukset on suunnattu nuorille, joiden lähtö 
vapaaehtoisjaksolle on varmistunut.

• Toteutus online, nuorelle maksuton.
• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/lahtovalmennukset



Ajankohtaista: Ukraina

• Ukrainalaisia vapaaehtoisia voi vastaanottaa ilman tukiorganisaatiota. 
Tässä tapauksessa:

• ohjelmaoppaassa kuvatut tukiorganisaation vastuut siirtyvät vastaanottavalle 
organisaatiolle;

• vastaanottavalla organisaatiolla ei tarvitse olla tukiorganisaation 
laatumerkkiä;

• vapaaehtoinen on oikeutettu ohjelman kautta tulevaan CIGNA-vakuutukseen, 
ja se otetaan hänelle samalla tavalla kuin muillekin ohjelmaan osallistuville 
nuorille.



Ajankohtaista: Ukraina

• Ukrainalaisten nuorten, jotka ovat jo tehneet yhden lyhyt- tai 
pitkäkestoisen vapaaehtoisjakson, on mahdollista tehdä myös toinen 
lyhyt- tai pitkäkestoinen vapaaehtoisjakso. Vapaaehtoisjaksojen 
yhteenlaskettu aika on korkeintaan 14 kuukautta.

• CIGNA-vakuutusyhtiö on avannut ympärivuorokautisesti avoinna 
olevan kriisituen.

• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/tarkennetut-ohjeet-erasmus-ja-
euroopan-solidaarisuusjoukot-hankkeille-nuorisoala#anchor-
euroopan-solidaarisuusjoukot---vapaaehtoistoiminta



https://www.oph.fi/fi/euroopan-
nuorison-teemavuosi



Youthpass-koulutuksia

• pe 6.5 Osaamisen tunnistamisen uudet digitaaliset ratkaisut. Timo 
Sinivuori, Kentauri. (FI)

• ma 9.5. Youthpass – makes your learning visible. Eda Bakir, SALTO. 
(ENG)

• pe 13.5. How to trigger the motivation to make the Youthpass! Adrian 
Bonnet & Irene Lüders-Helander. (ENG/FI)

• ma 23.5. Youthpass – my journey. Fjóla Ólafardóttir (ENG)
• ma 30.5. Osaamismerkit ja Youthpass. Antti Korhonen & Sami Sorjonen, 

Nuorisokeskus Marttinen. (FI)
LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/youthpass-info-sessions-nonformaali-oppiminen-eun-nuoriso-ohjelmissa-online


Koulutuksia

• Koulutuksia julkaistaan joka maanantai 
facebook-sivulla ja instagramissa

• Tilaan uutiskirje: https://uutiskirje.oph.fi/

https://uutiskirje.oph.fi/




• Green Fingers - Supporting ESC organisations to address the 
Sustainability priority.

• How to successfully carry out the projects I. (on topic Mental health 
and Well-being) under European Solidarity Corps program

• LGTBQI+ Youth, a minority within a minority
• From youth work to Youth@Work: The potential of youth work to 

boost young people's employability and entrepreneurship 
• E-Motions
• Mobility Taster for Inclusion Organisations
• Study visit in Lithuania: Explore the programme possibilities 

available to youth with intellectual disabilities

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/green-fingers-supporting-esc-organisations-to-address-the-sustainability-priority.10178/?fbclid=IwAR1mm4exaNQJhiNVMsxrymI1vzhXdb7i_asgdduZCu1mcAKA79PO0WhSe_I
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/how-to-successfully-carry-out-the-projects-i-on-topic-mental-health-and-well-being-under-european-solidarity-corps-program.10200/?fbclid=IwAR2m_ylKNWdwQ3RrFrC1OEGmOHfQ3WkE4KkP64nlZbGlxbOuyRyZbzsVIZQ
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/lgtbqi-youth-a-minority-within-a-minority.10182/?fbclid=IwAR2JZLiemU7czhF1BhbK88Ni-iYgsIlqbG0-qYSHwObDizxJfNwqbq3owNw
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/from-youth-work-to-youth-work-the-potential-of-youth-work-to-boost-young-people-s-employability-and-entrepreneurship.9792/?fbclid=IwAR01SwpZTTv504VbHr24mqI9oxBePhZbKJ3hiOD_DY5liysavRR9Xi7gwI4
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/e-motions.10127/?fbclid=IwAR2pFflXYmFrgWsDkre1O_YAexvz4Sn39d3js5UxbcTZUPC2iPGA0uhIQHk
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-taster-for-inclusion-organisations-eeca-georgia.10100/?fbclid=IwAR12XeKa88AzuhRn5iBuapGrHM-ihqq1j69ellDKBXMN1nJQ4qQJFS5S9FQ
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visit-in-lithuania-explore-the-programme-possibilities-available-to-youth-with-intellectual-disabilities.10219/?fbclid=IwAR3QL51MtyiWrtdU-hyDWmPCBLPwY24pWLhX_32R3DXHwovV8TlLhnluYyo


Lisätietoja kansallisessa toimistossa
nuoriso@oph.fi
Twitter: EDUFI_Youth
Instagram: European Youth Finland
Facebook: Youth in Action Finland

#EuroopanSolidaarisuusjoukot
#SolidaarisuuttaSuomessa
#ErasmusPlusFI

Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
jutta.kivimaki@oph.fi
0295 338 568

mailto:nuoriso@oph.fi
mailto:jutta.kivimaki@oph.fi
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