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Hankkeiden hallinnoinnista:
Sopimukset



Hankesopimuksen osat
• 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)

• Liite V: Volunteering agreement (löytyy netistä)

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


Hankesopimuksen numero

• hankenumeron rakenne: 

• 2020-2-FI01-ESCxx-xxxxxx 

• 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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Akkreditointi / QL laatumerkki

• Tänä vuonna rahoituksen saaneet hankkeen voi toteuttaa loppuun asti nykyisillä 
laatumerkkeillä ja akkreditoinneilla, vaikka hankkeen päättyminen onkin 
2021/2022

• Laatumerkkikäytäntöön tulee loppuvuodesta muutos, jos uusi ohjelmakausi 
saadaan aloitettu ajoissa

• Muutoksista tiedotetaan heti, kun saamme komissiosta varmistuksen 
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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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KORONAN TUOMIA 
MUUTOKSIA HANKKEISIIN



Koronan vaikutukset hankkeisiin

• Matkustuksessa noudatetaan viranomaisohjeita

• Suomen hallitus on määrittänyt maat, joista Suomeen saa tulla ilman 
karanteenia (ko. maihin ei kohdistu matkustuksen rajoitteita)

• Jos nuori tulee maasta, joka lasketaan ns. kriisimaihin, tulee hänen olla 14vrk 
karanteenissa

• Työtehtäviä kannattaa muokata niin, että ainakin alkusyksy on enemmän 
paikallaan olevaa eli erilaisia "kiertotöitä" kannattaa välttää. 

• Huomioitavaa myös alueelliset erot
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Koronan vaikutukset hankkeisiin

• Nuori voi aloittaa hankkeensa myös kotimaastaan käsin virtuaalisesti

• Rahoitussäännöt lähetetty hankkeisiin lisäsopimuksella 

• Tarvittaessa lisätietoja saa Jutalta ja Anninalta

• Suunnitellut liikkuvuuden on myös mahdollista siirtää ns. in-country –
toiminnoiksi, mutta tähän tulee pyytää lupa kansallisesta toimistosta

• Hankeaikaa voi pidentää, tai hankkeen aloitusta siirtää suunnitellusta

→ Ota yhteys Jutta tai Annina
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Koronan vaikutukset hankkeisiin

• Jos nuori aloittaa jaksonsa karanteenissa

• tulee hänen kanssaan keskustella mitä karanteeni tarkoittaa; miten 
ruokahuolto toimii, keneltä voi pyytää apua, jne. 

• Yhdessä nuoren kanssa kannattaa suunnitella etukäteen erilaisia 
ajanvietteitä, millä ajan saa kulumaan karanteenin aikana

• Karanteeni lasketaan hankeajaksi, jos sen aikana aloitetaan jotain työtehtäviä ja 
perehdytystä etänä

• Jos koronasta koituu hankkeelle jatkossa lisäkustannuksia, haetaan näitä kuluja 
aina Force majeure- lomakkeella

19/08/2020 Opetushallitus 15
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Ajankohtaisia linkkejä matkustuksesta 

• https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-
/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-
matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

• https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

• https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
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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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Nuori valitaan solidaarisuusjoukkojen portaalin 
kautta

1. Jokainen organisaatio, jolla on voimassa oleva Erasmus+ akkreditointi / 
solidaarisuusjoukkojen laatumerkki voi mainostaa nuorille omia toimintojaan

1. Varsinaisen tarjouksen voi lähettää vain tuetusta hankkeesta

• Tuettu hanke= kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen
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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 -ohjeet

1. Hyvät ohjeet kuvakaappauksin löytyy osoitteesta 
https://europa.eu/youth/sites/default/files/pass_user_guide_v2-0_-_2020-04-
10v19.pdf

2. Jos tarvitset teknistä apua kannattaa viesti lähettää englanniksi osoitteeseen

eu-solidarity-corps@ec.europa.eu

→Muista mainita hankenumerosi
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PASS organisaation tiedot
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Toiminnosta mainostaminen 
PASSissa



Nuoren etsintä portaalissa 1/3

1. Kun nuori rekisteröityy solidaarisuusjoukkojen portaaliin, häneltä kysytään mm.

• Koska hän voi osallistua

- Ajanjakso

- Kuinka monta kuukautta

• Mitä taitoja, tietoa, osaamista hänellä on

• Kielitaito

• CV ja/tai motivaatiokirje
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Nuoren etsintä portaalissa 2/3

• Projektista annetaan seuraavat tiedot: 

1. Rahoitusohjelma ja hanketyyppi esim. European Solidarity Corps / 
Volunteering tai European Solidarity Corps/Traineeship

2. Toimintotyyppi vapaaehtoistyö / harjoittelu / työ

3. Aloitus- ja lopetusaika tai ajankohda jolloin hanke voi aikaisintaan alkaa / 
loppua ja Kesto (esim. 6kk)

4. Maa, missä toiminto tapahtuu

5. (Halutessasi voit määrittää maan, mistä etsit nuoria)
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Nuoren etsintä portaalissa 3/3
6. Tuleeko nuoren esittää CV 

7. Vapaaehtoispalvelussa motivaatiokirje

- Motivaatiokirjekohta ei näkyvissä harjoittelun ja työn tarjouksia tehdessä

8. Hankkeen teemat (1-3)

- Voit valita, että nuori on kiinnostunut vähintään yhdestä valitsemastasi teemasta tai 
vaihtoehtoisesti kaikista

9. Kokemus ja taidot(1-5)

- Voit valita, että nuoren itsensä valitsemat kokemukset / taidot sopivat vähintään
yhteen valitsemistasi taito/koekemukseen tai vaihtoehtoisesti kaikkiin

10. Kieli (1-3)
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Opetushallitus



Opetushallitus

Voidaan merkitä 
”suosikit”

Contact-kohdasta voi ottaa nuoreen yhteyttä

Katso nuoren tiedot



Opetushallitus

Contact-kohdasta voi ottaa nuoreen 
yhteyttä

Nuori voi täyttää tiedot sillä 
kielellä, kuin haluaa. Translate
toiminnolla saa google 
translater –käännöksen 
haluamallesi kielelle



Opetushallitus



Kontaktin ottaminen nuoreen
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• Paina CONTACT-näppäintä sen nuoren kohdalla, jolle haluat lähettää tarjouksen
• Järjestelmä lähettää perustarjouksen nuorelle. Mukaan voi halutessaan lähettää oman 

persoonallisen viestin 
• Tässä vaiheessa nuoren kanssa voi sopia mm. käytäntöjä toimenkuvan ja ajankohdan 

suhteen



Tarjouksen lähettäminen
PASSissa



Opetushallitus



Opetushallitus



Opetushallitus
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Lähetetyt tarjoukset
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• Tarjous on voimassa 15päivää kerrallaan.
• Kutsun voi lähettää uudelleen, myös eri ajankohdalle kuin alkuperäinen kutsu



Opetushallitus



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 / harjoittelija
-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, ESC21, 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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Osallistujat

19/08/2020 Opetushallitus 45



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



Nuoren 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



Nuoren 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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Ennakkomaksu

• Ennakkomaksu 80 % kokonaistuesta

• 1. edunsaaja allekirjoittaa sopimuksen VismaSignissa

• 2. kansallisen toimiston edustaja allekirjoittaa
sopimuksen VismaSignissa

- 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/siirtymätuki, 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  
(ESC21organisaatio, jossa toiminto tapahtuu)

➢ 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/siitymätuki: Todennetaan osoittamalla, että edunsaaja on maksanut 
osallistujalle koko taskurahan, osallistujan pankkitilille tehdystä siirrosta annetun 
tositteen tai osallistujan allekirjoittaman kuitin muodossa. Huomioikaa, että 
siirtymätuesta tulee maksaa 80% jakson alkaessa.

• 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 kesto19/08/2020 Opetushallitus 57



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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Vakuutukset

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

• Nuorella tulee olla voimassa oleva CIGNA-vakuutus vähintään 2 viikkoa ennen 
hänen jaksonsa alkua. (Tunnus 424/eacweb, syntymäaika 01/01/2000)

→ Vakuutusehdot

• CIGNA-vakuutus tulee muuttumaan niin, että se astuu 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 ns tapaturmavakuutus, ei kata esim. matkatavaroita tai 
vapaaehtoisen lomamatkaa
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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

HUOM! Korona-tilanteesta johtuen lähetystöt eivät välttämättä käsittele viisumi- ja 
oleskelulupahakemuksia 
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Käytännön ohjeita

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

• Verotus, viisumi/oleskelulupa, sosiaaliturva
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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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Koulutuksia

Linkki koulutuskalenteriin: https://bit.ly/2TIINwB
Tilaan uutiskirje: https://uutiskirje.oph.fi/

https://bit.ly/2TIINwB

