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Koronakriisin vaikutukset Erasmus+ KA2-hankkeisiin -
Usein kysytyt kysymykset

Kysymys Vastaus
Mistä Force Majeure-lomake ja ohjeistus löytyy? FM-lomake löytyy tämän sivun alareunasta: 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronaviruksen-vaikutukset-erasmus-ja-euroopan-
solidaarisuusjoukot-ohjelmiin 

Täyttääkö FM-lomakkeen hankeen koordinaattori vai kukin 
partneri erikseen? 

KA2-hankkeissa hankkeen koordinaattori täyttää lomakkeen partnereilta saatujen tietojen 
perusteella. Korvaukset voidaan hakea yhdellä lomakkeella kaikkien partnereiden osalta. 

Onko englanninkielistä Force Majeure-lomaketta? Tällä hetkellä ei ole englanninkielistä FM-lomaketta. 
Tarvitaanko partnereilta vakuutusyhtiön päätös FM-lomaketta 
varten?  

Kyllä, ks. Force majeure-ohjeistus. Toimita FM-lomakkeen liitteenä selvitys vakuutusyhtiön 
ja/tai lentoyhtiön antamasta korvauspäätöksestä (joko päätös tai allekirjoituksellasi 
vahvistamasi selvitys). 

Voiko 36 kk hankkeiden sopimuskautta pidentää?  Vuoden 2017-2019 hankevuosikertojen osalta enintään 4 kk pidennys on mahdollinen. 
Hankekokous peruuntui ja osalla partnereista oli jo lennot 
hankittu, voiko hakea force majeur-tukea (suomalainen 
koordinaattori) kun vakuutus ei korvaa? 

Kyllä voi 

 Onko unit cost siirrettävissä transnational meetingien välillä? 
Voiko enemmän osallistujia osallistua seuraaviin transnational 
meetingeihin toisen TM peruuntuessa? 

Osallistujamäärät voivat muuttua eri kokousten välillä, samoin kuten "normaalitilanteissakin".  

Voiko partnerikokoukset pitää virtuaalisesti? Jos niin 
miten siinä tapauksessa kokouksiin allokoitu budjetti?  

Partnerikokouksen voi pitää virtuaalisesti, mikäli se järjestetään työsuunnitelman mukaisesti ja 
kokouksen sisältö vastaa hakemuksessa suunniteltua sisältöä. Tuen raportoinnista 
ohjeistamme myöhemmin. 

Miten virtuaaliset kokoukset tulee dokumentoida? Virtuaaliset kokoukset raportoidaan Mobility Tooliin samoin kuin tavalliset kokoukset. 
Kokouksista tulee tehdä agenda, muistio ja osallistujat tulee dokumentoida osallistujalistalla tai 
osallistumistodistuksilla, jonka kokouksen järjestävä taho vahvistaa allekirjoituksella. 

Jos toukokuulle suunniteltu transnational project meeting 
peruuntuu ja siitä on syntynyt kuluja. Voiko jo maksetut kulut 
raportoida hankkeelle? 

 Kyllä voi. Tällöin kulut raportoidaan force majeure -menettelyn mukaisesti. HUOM! EI 
TUPLARAHOITUSTA! Jos kyseinen kokous järjestetään myös virtuaalisena ja raportoidaan 
siihen osallistuminen hankkeen tuella, niin peruuntuneista lipuista ei korvauksia. 

Saako partneri peruuntuneen matkan kustannukset 100% vai 
vain myönnetyn tuen verran? 

Pääasiassa peruuntuneesta matkasta korvataan yksikkökustannus. Jos peruuntumiseen liittyy 
erityisiä kuluja (esim. matkan keskeytymisen takia jouduttu hankkimaan kallis paluulento), 
voidaan perustelluista syistä korvata lisäkuluja. HUOM! Hankkeen lopullinen kokonaistuki ei voi 
olla suurempi kuin hankkeelle alunperin myönnetty tuki.  

 Voiko LTT-tilaisuuden tai levitystilaisuuden (multiplier event) 
järjestää virtuaalisesti? 

Kyllä voi, mikäli se järjestetään työsuunnitelman mukaisesti ja sisältö vastaa hakemuksessa 
suunniteltua sisältöä. Raportoinnista ohjeistamme myöhemmin

Voiko 24 kk hanketta jatkaa 31.8.2020 jälkeen?  24kk pituiset hankkeet voivat anoa hankekauden pidennystä enintään 12kk. 
Sopimusmuutosanomus tulee jättää 1kk ennen hankekauden päättymistä. 

 Jos on vielä käyttämätöntä exceptional costs -budjettia, onko 
tätä mahdollista käyttää näiden jo syntyneiden kulujen 
kattamiseksi?  

Sopimusmuutoksella 

Sopimusmuutokset - Mitä tarkoittaa pienet 
aikataulumuutokset, joista ei tarvitse ilmoittaa kansalliseen 
toimistoon? Tarvitseeko ilmoittaa, jos tilaisuksia siirtyy esim. 
keväältä loppusyksylle? 

Kokousten siirtymisestä koronatilanteen takia keväältä syksylle ei tarvitse ilmoittaa erikseen 
kansalliseen toimistoon. 

Voimmeko ensin tehdä sopimusmuutoksen jatkoajasta 
oletuksella, että syksyllä ehdimme järjestämään kaikki TPM ja 
LTT? Ja mikäli tilanne vaikuttaa siltä, että esim. LTT ei pystytä 
järjestämään, voimmeko sitten tehdä uuden 
sopimusmuutoksen työsuunnitelmaa koskien? 

Sopimusmuutoksia voidaan tehdä useampia hankkeen aikana. 

Riittääkö sähköposti-ilmoitus hankkeen jatkoajan tarpeesta vai 
tarvitaanko sopimusmuutos? 

Tarvitaan sopimusmuutoslomake, jonka voi toimittaa sähköpostitse. 

 Voiko jo nyt (05/2020) perua esim. syyskuulle suunniteltuja 
aktiviteetteja ja saada niitä tarvittaessa korvattua Force 
Majeure -menettelyllä?  

Tulevien tapahtumien suunnittelussa on tällä hetkellä syytä varautua tapahtumien/toimintojen 
perumiseen tai siirtämiseen. Eli esim. matkalippuja, joissa ei ole muutosmahdollisuutta ei tule 
tällä hetkellä varata. Mikäli hanke on suunnitellut toimintoja/tapahtumia esimerkiksi 
syyskuulle jo aiemmin ja kuluja on jo syntynyt, kannattaa seurata tilannetta ja tehdä päätös 
järjestämisestä hieman myöhemmin keväällä. Kulujen korvaamisesta sovitaan 
tapauskohtaisesti tilanteen mukaan. 

Jos hankkeen kestoa pidennetään ja uusi kesto on yli 24kk, 
pitääkö hankkeen toimittaa ylimääräinen väliraportti? 

Ei tarvitse. Väliraportointi tapahtuu sopimuksessa määritellyn aikataulun mukaisesti. 
Loppuraportti jätetään 2kk hankkeen päättymisen jälkeen. 


