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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 (2019) (löytyy netistä)

• Liite III: Rahoitus- ja sopimussäännöt (löytyy netistä)

• Liite IV: Sovellettavat korvausmäärät

• Liite V: Volunteering agreement

• Liite VI: Pankkitieto- ja maksatuslomake
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjeita-hankkeen-hallinnoijalle
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Hankesopimuksen numero

• hankenumeron rakenne: 

• 2019-2-FI01-ESCxx-xxxxxx 

• käytä yhteydenpidossa:

- 6 viimeistä numeroa ja 

- hankkeen nimeä
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Hankkeiden hallinnoinnista:
Muutokset ja niiden 
vaikutukset 
hankesopimukseen



Sopimukset
• Lukekaa sopimuksen mukana sähköpostitse tuleva saatekirje!

• ÄLÄ TEE ITSE MUUTOKSIA SOPIMUKSIIN, esim. lisää allekirjoittajia.

• edunsaajan pitää palauttaa Opetushallitukseen: 

• 2 kpl sopimuksia allekirjoitettuna ja

• maksatuslomake 

• a) paperisena sopimuksen mukana allekirjoitettuna sekä

• b) word-muodossa sähköpostitse escsopimus@oph.fi
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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

• Ryhmän jäsenet (osallistujat) voivat muuttua, kunhan vähintään 50% 
hakemuksessa olleista, alkuperäisestä ryhmästä pysyy samana 

➢ Hakukriteerit tulee täyttyä

• Poikkeuksellista kuluista saa siirtää 10% muihin kululuokkiin

➢ Sopimusmuutos tarvitaan, jos poikkeuksellisiin kuluihin halutaan siirtää 
enemmän tukea
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Mobility Tool+



ESC Project Management: ESC31

14/08/2019 Opetushallitus 11



Osallistujat = vähintään 5 nuoren ydinryhmä

1. Jokaisen osallistujan tiedot syötetään manuaalisesti MT+
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ESC Project Management: ESC31 Participants
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1. Täytä PRN, niin perustiedot portaalista siirtyvät 
harmaana näkyviin ruutuihin

2. Vastaa näihin 
kysymyksiin 3. Tallenna →



Muutokset osallistujissa
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Jos osallistuja tietoihin tulee 
muutoksia, tulee nuoren 
tehdä muutokset portaalissa 
ja tämän jälkeen MT+ klikata 
ko. nuoren nimi ja ”update
now”

Osallistujia voi poistaa 
klikkaamalla ko. 
nuoren nimi ja 
painamalla ”delete”



Exceptional Costs
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Kuvataan kulut allekain listaan.

Uuden kulun 
lisääminen



Poikkeuksellisen kulun lisääminen
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Muista painaa tallenna!



ESC31 Budget
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Jos hankkeessa on coach, merkitään tähän kuinka 
monta päivää (0-12) hän on ollut hankkeessa

Tulee automaattisesti hankeajasta



Participant report

1. Järjestelmä lähettää automaattisesti hankkeen päättyessä osallistujille 
sähköpostiin linkin raportin tekemiseen

• Uudelleen lähettämistoiminto ei tällä hetkellä ole käytettävissä

Valitettavasti ohjelman sertifikaattia ei ole vielä mahdollista tehdä 
solidaarisuusprojekteille 
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Hankkeiden 
hallinnoinnista: 
Talousasiat 



Ennakkomaksu

• Ennakkomaksu 80 % kokonaistuesta

• 1. edunsaaja allekirjoittaa ja palauttaa sopimukset

• 2. kansallisen toimiston edustaja allekirjoittaa
sopimukset

- 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

• Todelliset kulut kuitein tulee osoittaa poikkeuksellisista kuluista

• Kaikki kuitit tulee säilyttää 6-vuotta (Suomen kirjanpitolaki)

• Jos hankkeessa maksetaan palkkioita, tulee tässä maksaa työnantajan sivukulut 
esim. Ukko-palvelua tai palkka.fi –palvelun kautta 

• Huomioi myös tulorekisteri

➢ Tarvittaessa kaikki kulut tulee pystyä osoittamaan kansalliselle toimistolle
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Project management cost ESC31

• Maksetaan niiltä kuukausilta, kun hankeen parissa on konkreettisesti toimittu 

• Raportointi:

• Todennetaan kuvaamalla mitä toimintoja on tehty, lomake löytyy MT+ tai on 
osa loppuraporttia

• Jokainen osallistuja täyttää MT+ olevan online –lomakkeen kertoen omasta 
osallistumisesta palautetta
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Coaching costs ESC31

• Maksetaan maksimissaan 12 päivältä

• Raportointi

• Miten COACH on osallistunut hankkeen toteutukseen; täytetään lomake 
ajankäytöstä ja roolista hankkeessa  josta käy ilmi COACHin nimi ja 
työskentelypäivät

- Suositellaan ottamaan myös COACHin nimikirjoitus paperiin (ja hankkeen vastaavan)
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Poikkeukselliset kulut 
• Tuen määrä: Tuki korvaa 100% todellisista tukikelpoisista kuluista

• Tukia voi käyttää vain jo hakemuksessa hyväksyttyihin kuluihin (ks. 
Liite II: Eritelty tuki)

- Huom! Tukea ei voi käyttää palkkoihin

• Tositteet: Lasku ja kuitti, josta ilmenee että kulu on maksettu = 
maksutosite. Laskussa tulee näkyä laskuttajan nimi ja osoite, laskun 
summa, käytetty valuutta ja laskun päiväys. Ote kirjanpidosta.

- Huom! Toimitettava tositteet loppuraportin yhteydessä (MT+)
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