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Sopimuksen osat

• Hankkeille on lähetetty 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: 
2021-1-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 
Erasmus+ akkreditointi keskeytyksettä koko 
sen ajan, kun nuori on hankkeessa

→Erasmus+ akkreditonnit vanhenevat 
31.12.2021

• 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





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)

• Niin kauan, kun raportointialusta ei ole 
toiminnassa, siirtää komissio nuorten 
tiedot vakuutusyhtiö CIGNAan
manuaalisesti

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

• Huom! Cigna on ns tapaturmavakuutus, ei kata esim. matkatavaroita tai 
vapaaehtoisen lomamatkaa

mailto:clientservice2@cigna.com


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

• Hankerahoituksen maksussa on 
viive johtuen ohjelmakausien
vaihtumisesta

• 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



Hallinnointi yhden sivun takana
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/

kirjaudu

Avoinna olevat 
haut

Myönnettyjen 
hankkeiden hallinto

➢ Hankkeiden hallinnosta järjestetään oma koulutus, 
kun tämä toiminto saadaan käyttöön

➢ Tapahtuu aikaisintaan lokakuun loppupuolella
➢ BM muistuttaa toiminnaltaan MT+



RAHOITUSSÄÄNNÖT

• Hankkeet tulee toteuttaa 
hyväksytyn hankesuunnitelman 
mukaisesti sekä liitteessä III 
kuvattujen rahoitussääntöjen 
mukaisesti

• Siirtoja saa tehdä vapaasti 
kululuokkien välillä

• 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



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



Hanketarkastukset

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

✓ Loppuraporttitarkastukset
✓ Desk check taloustarkastukset
✓ Monitorointi on spot
✓ System check suuremmille 

hanketoimijoille
✓ 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 2021

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

• Valmennuksien käytännöistä vastaa Laura Niinikoski, 
laura.niinikoski@oph.fi

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelman-valmennukset
mailto:laura.niinikoski@oph.fi


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



Hakuajat

• Rahoituspyynnön voi jättää vielä 5.10.2021

• Jaossa n 600 000€

• Seuraava rahoitushaku helmikuun 2022 
loppupuolella

• KT päättää tämän haun jälkeen avataanko
toinen, eli lokakuun haku

• Laatumerkeistä arvioon otetaan seuraavan
kerran kaikki viimeistään 31.12.2021 
mennessä submitatut Hakemukset



Koulutuksia

• Linkki koulutuskalenteriin: https://bit.ly/2TIINwB

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

• Koulutusta hankkeille viestinnästä ja Youthpassista
to 16.9. klo 13.00 – 15.30

https://bit.ly/2TIINwB
https://uutiskirje.oph.fi/


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

