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Hakuohje akkreditoiduille organisaatioille ja konsortioille 
 
Osallisuustuen ja poikkeuksellisten kulujen haku hankkeen aikana 

Akkreditoidut organisaatiot ja konsortiot voivat hakea avustusta poikkeuksellisiin kuluihin ja osallisuuteen 
hankekauden 12 ensimmäisen kuukauden aikana. Koulutuksen järjestäjä perustelee avustuksen tarpeen 
ja määrän hakemuksessa. Kansallinen toimisto käsittelee hakemuksen ja päättää onko avustuksen 
myöntämiselle riittävät perusteet. 

Tutustu ennen hakemuksen jättämistä Erasmus+ ja ESC ohjelmien osallisuus- ja moninaisuusstrategiaan, 
joka on saatavilla verkossa:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources / 
implementation-guidelines -erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en 
 
Osallisuus- ja moninaisuusstrategiassa kuvataan muun muassa saavutettavuuden ja tavoitettavuuden 
esteet, jotka voivat hankaloittaa ohjelmaan osallistumista. Nämä esteet voivat haitata tällaisten 
henkilöiden osallistumista erillisinä tekijöinä ja useampien tekijöiden yhdistelmänä. 
 
 
Osallisuustuki (Inclusion support for participants) 
 
Osallisuustuki osallistujalle  

Voit hakea avustusta kustannuksiin, joiden kattamiseen osallistuja tarvitsee lisätukea. Osallisuustuen 
tarve tulee aina olla perusteltu ja suunnattu ainoastaan osallistujille, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan sekä heidän tukihenkilöillensä. 

Osallisuustuella voi kattaa osallistujan elin- ja matkakustannuksia sekä muita liikkuvuusjakson 
toteuttamisen kannalta syntyviä välttämättömiä kustannuksia, joiden kattamiseen E+ apuraha ei riitä. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi erityismajoitus, ruokailut, paikallisliikennekulut, passi, matkalaukku, 
pyörätuoli tai muu apuväline, erityismatkakulut, invataksi, tulkki, henkilökohtainen avustaja jne. 

Kerro hakulomakkeessa mihin tarpeeseen tukea haetaan ja kirjaa arvio kuluista (e/hlö). Voit tarvittaessa 
lisätä hakemukseen liitteeksi selvityksen kuluista. Hakulomakkeessa ei tule yksilöidä osallistujia eikä jakaa 
mitään henkilökohtaisia tietoja.   

Kun haet osallisuustukea osallistujalle, hae samalla myös osallisuustuki organisaatiolle (100e/hlö).  

Osallistujan osallisuustuen kulujen korvausperuste on 100 % tukikelpoisista kustannuksista. Avustuksen 
kulut todennetaan kuitein ja tuen tarve eli perustelut henkilön kuulumisesta osallisuustuen piiriin 
osoitetaan osallisuustuen vakuus -lomakkeella. 

Osallisuustuki organisaatiolle  

Yleensä osallisuustukea haetaan sekä osallistujalle että organisaatiolle samalla kertaa. Voit kuitenkin 
hakea tarvittaessa osallisuustukea pelkästään organisaatiolle niiden osallistujien osalta, jotka kuuluvat 
osallisuustuen piiriin (Participant with fewer opportunities).  

Osallisuustuki organisaatiolle on pääasiassa tarkoitettu kansainvälisen liikkuvuuden järjestämisestä 
syntyviin kustannuksiin organisaatiolle. Avustusta voi käyttää esimerkiksi: 



  
 

 
 

 Ylimääräiseen perusteltavaan tuen tarpeeseen, oppimiseen liittyviin haasteisiin (kuten lukihäiriö) 
tai valmennukseen ja yhteydenpitoon huoltajiin 

 Kun matkustusaika lähtöpaikasta kohteeseen ylittää 24 h (esim. yöpyminen lentokenttähotellissa) 

Yksikkökorvaus on 100 €/osallisuustukeen oikeutettu henkilö. 

 
Poikkeukselliset kulut (Exceptional costs) 

Korkeat matkakulut (Expensive travel costs) 

Voit hakea avustusta korkeisiin matkakuluihin silloin, kun välimatkalaskurin mukainen euromääräinen 
matkakorvaus kattaa alle 70 % matkan todellisista kuluista.  
 
Matkakulun voi hakea ja korvata joko tavanomaisena matkatukena tai poikkeuksellisena kuluna - ei 
molemmissa kategorioissa. Korkeita matkakuluja voivat aiheuttaa esimerkiksi kalliit tavarat, laitteet ja 
välineet, jotka liittyvät olennaisesti liikkuvuusjaksoon. 
 
Kirjoita ja perustele selkeästi hakemuksessa kuljettava välimatka, reitti ja matkakulujen kustannusarvio. 
 
Hakuvaiheessa voit tarkistaa ovatko kulut riittävän korkeat, jotta voit hakea avustusta. Jos välimatka 
(travel distance) on 500-1999 km 275 e, jaa välimatkalaskurin (distance calculator) summa 0,7:llä 
(275:0,7). 
 

Esimerkki korkeiden matkakulujen laskennasta:  
 
Kun välimatka on 500-1999 km eli 275 e  
- todellisten matkakulujen tulee olla vähintään 393 e (275:0,7=393), jotta ehto täyttyy 
Kun kuluja syntyy yhteensä 550 e (sis. lennot 350 e, bussi 50 e, juna kohdemaassa 150 e)   
- korvattava osuus on maksimissaan yhteensä 440 e (550 e * 80%)  

 
Kuluja tulee syntyä vähintään 165 e enemmän kuin taulukon mukainen matkatuki (275 e), jotta 
osallistuja on oikeutettu poikkeukselliseen tukeen (korkeat matkakulut). 

 
Korkeista matkakuluista korvataan 80 % tukikelpoisista kustannuksista. Kuluista tulee säilyttää kuitit. 

 
Viisumit, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset (Visa and visa-related costs, residence 
permits, vaccinations, medical certifications) 
 
Avustusta voi hakea poikkeuksellisiin kuluihin, kuten viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, 
rokotukset ja lääkärintodistukset.  
 
Osallistujalle voi syntyä kuluja esimerkiksi viisumin tai lääkärintodistuksen hankkimisesta ennen 
liikkuvuusjaksoa. Kirjoita ja perustele hakemukseen selkeästi, mihin tarkoitukseen tarvitset avustusta. 
 
Syntyneet kulut korvataan täysimääräisesti (100%). Kuluista tulee säilyttää kuitit.  
 
Hakumenettely (Amendment request)  

Hankkeen yhteyshenkilö hakee avustusta Beneficiary Module -järjestelmässä.  
 
Hakija täyttää lomakkeen Beneficiary Modulessa: avaa hanke ja valitse sivuvalikossa (Content menu) 
Amendment request -lomake. 



  
 

 
 

 
Seuraa hakuohjeita (Amendment request for Erasmus+ projects) lomaketta täyttäessäsi. Ohje on 
saatavilla: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=1304592443 
 
Merkitse lomakkeeseen, että haet lisärahoitusta lisäämällä rasti ruutuun kohdassa Request funding for 
additional activities. Tämän jälkeen voit syöttää lomakkeeseen todelliset kulut (Real costs):  
 

 haettava tuki (cost type) 
 aktiviteetti (activity type) 
 arvioitu osallistujamäärä (estimated number of participants) 
 kuvaus tuen käytöstä ja perustelu (description and Justification) 
 arvioidut kulut EUR yhteensä (estimated cost EUR) 

 
Liitä hakemukseen organisaation laillisen edustajan allekirjoittama Declaration on Honour ja mahdolliset 
muut liitteet. 
 
Kansallinen toimisto käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen avustuksen myöntämisestä.  
 
Kansallinen toimisto päivittää tiedot Beneficiary Moduleen. Avustus maksetaan hankkeelle kahdessa 
erässä; ennakkona 80% avustuksesta ja loput enintään 20% loppuraportin tarkastamisen yhteydessä. 
 
Huolehdi ennen hakemuksen jättämistä, että hankkeen tiedot ovat ajan tasalla ja toteutuneet 
liikkuvuudet on lisätty Beneficiary Moduleen. Kysy lisätietoja kansallisesta toimistosta ja ole yhteydessä 
hankkeesi yhteyshenkilöön tarvittaessa ennen hakemuksen jättämistä. 
 
Raportointi ja tositteet  
 
Poikkeukselliset kulut ja osallisuustuki merkitään Beneficiary Module -järjestelmään toteuman perusteella 
erillisten raportointiohjeiden mukaisesti.  

Osallistujan osallisuustuen todentamista varten, edunsaaja (oppilaitos/organisaatio) tulee säilyttää 

 allekirjoitettu vakuus (ja liite Erasmus+ apurahan budjetti) 
 osallistujan osallisuustuen perusteena olevat kuitit   

 
mahdollista kansallisen toimiston tarkistusta varten.  

Vakuudella todennetaan, että osallistuja kuuluu osallisuustuen piiriin (Participant with fewer 
opportunities).  

Kuitit tulee esittää Erasmus+ yksilö- ja matkatuen muodostaman apurahan ylimenevästä osasta eli 
osallisuustuesta osallistujalle.  

Osallisuustuesta organisaatiolle todentamista varten, edunsaajan (opl/organisaatio) tulee säilyttää:  

 allekirjoitettu vakuus 

mahdollista kansallisen toimiston tarkistusta varten.  

Poikkeuksellisten kulujen todentamista varten, edunsaajan (opl/organisaatio) tulee säilyttää kaikki kuitit. 
mahdollista kansallisen toimiston tarkistusta varten. 
 


