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Tässä oikaisussa on kaksi osaa: 
 

 Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan käynnistymiseen liittyvät muutokset 

 muut muutokset vuoden 2017 ohjelmaoppaaseen. 
 
Selkeyden ja luettavuuden vuoksi Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittyvät muutokset esitetään osan 
”Liikkuvuushankkeet nuorisoa ja nuorisotyöntekijöitä varten” koko tekstin lomassa punaisella korostettuina. Muiden 
muutosten yhteydessä esitetään sen sijaan vain katkelma kyseisestä osasta.  
 
Kaikki edellä mainitut muutokset sisältyvät Erasmus+ -ohjelmaoppaan 2017 versioon 2, joka on saatavana Euroopan 
komission Erasmus+ -verkkosivustolla.  
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LIIKKUVUUSHANKKEET NUORISOA JA NUORISOTYÖNTEKIJÖITÄ VARTEN

1
  

Tällä toimella tuetaan kahdentyyppisiä hankkeita: 
 

 nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet, joihin voi sisältyä nuorisovaihtoa, eurooppalaista 
vapaaehtoispalvelua ja/tai nuorisotyöntekijöiden toimintoja, 
 

 nuorten liikkuvuushankkeet, joissa keskitytään eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toimintoja koordinoivien 
kokeneiden organisaatioiden tukemiseen. 

 
Vuonna 2017 hankkeita valittaessa korostetaan hankkeita, joissa  
 

 tuetaan syrjäytyneitä nuoria, edistetään moniarvoisuutta, kulttuurien- ja uskontojenvälistä vuoropuhelua sekä 
vapautta, suvaitsevuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevia yhteisiä arvoja ja hankkeita, joissa 
edistetään medialukutaitoa, kriittistä ajattelua ja nuorten oma-aloitteisuutta  

 annetaan nuorisotyöntekijöille sellaisia taitoja ja toimintatapoja, joiden avulla he voivat välittää yhteiskuntamme 
yhteisiä perusarvoja erityisesti vaikeasti tavoitettaville nuorisoryhmille ja joiden avulla ehkäistään nuorten 
väkivaltaista radikalisoitumista.  

  
Kun otetaan huomioon Euroopan kriittinen tilanne – ja se, että nuorisotyön, epävirallisen oppimisen ja vapaaehtoispalvelun 
avulla voidaan merkittävästi vastata pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tarpeisiin ja/tai lisätä 
tietoisuutta asiasta paikallisesti – erityistä huomiota kiinnitetään myös sellaisiin nuorten ja nuorisotyöntekijöiden 
liikkuvuushankkeisiin, jotka koskevat tai joissa on mukana pakolaisia/turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia. 

 

MITEN EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISPALVELU TUKEE EUROOPAN SOLIDAARISUUSJOUKKOJA?  

Euroopan komissio on perustanut Euroopan solidaarisuusjoukot eurooppalaisen yhteiskunnan yhteenkuuluvuuden ja 
yhteisvastuullisuuden edistämiseksi.2 Aloitteen tarkoituksena on luoda sellaisten nuorten yhteisö, jotka ovat valmiit 
osallistumaan solidaarisuustoiminnan eri muotoihin tekemällä vapaaehtoistyötä tai hankkimalla ammatillista kokemusta. 
Samalla he osallistuvat erilaisten haasteiden ratkaisemiseen eri puolilla EU:ta.  
 
Euroopan solidaarisuusjoukot tukeutuvat alkuvaiheessa nykyisiin EU:n ohjelmiin. Euroopan solidaarisuusjoukkoja 
rahoitetaan suurelta osin eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun määrärahoista. Euroopan solidaarisuusjoukot antavatkin 
eurooppalaiselle vapaaehtoispalvelulle uutta pontta ja lisää näkyvyyttä samalla, kun vapaaehtoistoiminta saatetaan 
eurooppalaiselle tasolle laajentamalla sen puitteita ja luodaan uusia mahdollisuuksia pitkäkestoiselle 
vapaaehtoistoiminnalle. 
 
Lisätietoa Euroopan solidaarisuusjoukoista ja niihin liittymisestä: https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_fi 

 
Erasmus+- ja Life-ohjelmien välinen kumppanuus3 

 
Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistoimintaulottuvuuden vahvistamiseksi on perustettu Erasmus+- ja Life-
ohjelmien välinen kumppanuus, jonka tavoitteena on luoda vuonna 2017 uusia pitkäkestoisen vapaaehtoistoiminnan 
tilaisuuksia ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ilmastotoimien aloilla. Ne tarjoavat nuorille vapaaehtoisille mahdollisuuden 
ottaa vastuuta eurooppalaisesta luonnonpääomasta ja tiedostaa, että sen suojelu kuuluu kaikille.  

 

                                                            
1 Tämän toimen määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisten kansainvälisten toimintojen tukemiseen, joissa on mukana organisaatioita ja osallistujia 

ohjelmamaista. Noin 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa globaaleja toimintoja, jotka toteutetaan ohjelmamaiden ja 
EU:n naapurialueen kumppanimaiden välillä (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa). 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN  
3 http://ec.europa.eu/environment/life 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN
http://ec.europa.eu/environment/life


 
 
Lisätietoa Euroopan solidaarisuusjoukoista ja niihin liittymisestä: https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_fi 

NUORTEN JA NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUSHANKKEET, JOIHIN VOI SISÄLTYÄ NUORISOVAIHTOA, 
EUROOPPALAISTA VAPAAEHTOISPALVELUA JA/TAI NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTOJA  

 
Liikkuvuushankkeissa voidaan yhdistää yksi tai useampia seuraavista toiminnoista:  
 

 
Nuorten liikkuvuus: 
 
 Nuorisovaihdot  
Nuorisovaihtojen avulla nuorten ryhmät vähintään kahdesta eri maasta voivat tavata toisiaan ja viettää aikaa yhdessä 
enintään 21 vuorokautta. Vaihdon aikana osallistujat toteuttavat yhdessä ryhmänvetäjien tukemina ohjelman, johon voi 
kuulua esimerkiksi työpajoja, harjoitteita, keskusteluja, roolileikkejä, simulaatioita ja ulkoilua. Nuorten ryhmät 
suunnittelevat ja laativat ohjelman jo etukäteen. Nuorisovaihtojen avulla nuorten on esimerkiksi mahdollista kehittää 
osaamistaan, tulla tietoisiksi yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista ja aihealueista, tutustua heille uusiin kulttuureihin, 
tottumuksiin ja elämäntapoihin etupäässä vertaisoppimisen kautta sekä vahvistaa yhteisvastuullisuuden, demokratian ja 
ystävyyden kaltaisia arvoja. Oppimisprosessin taustalla ovat epävirallisen oppimisen menetelmät. Muita heikommassa 
asemassa olevien nuorten osallistuminen on mahdollista toimintojen melko lyhyen keston ansiosta: nuorisovaihdot antavat 
mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuusjaksoon turvallisessa ryhmässä, jossa on mahdollista olla mukana riittävä määrä 
ryhmänvetäjiä vastaamassa osallistujien hyvinvoinnista. Nuorisovaihdot tarjoavat myös hyvät puitteet syrjäytymistä ja 
moniarvoisuutta koskeville keskusteluille ja oppimiselle. Nuorisovaihdot perustuvat kansainväliseen yhteistyöhön, jossa 
mukana on vähintään kaksi osallistujaorganisaatiota eri maista Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella.  
 
Seuraavat toiminnot eivät ole tukikelpoisia nuorisovaihtojen puitteissa: akateemiset opintomatkat, vaihtotoiminnot, joilla 
tavoitellaan taloudellista voittoa tai joita voidaan pitää matkailuna, festivaalit, lomamatkailu ja esiintymiskiertueet. 
 
 Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)  
Tämä toiminto tarjoaa 17–30-vuotiaille nuorille tilaisuuden ilmaista henkilökohtainen sitoutumisensa suorittamalla 
palkatonta kokopäiväistä vapaaehtoispalvelua enintään 12 kuukauden ajan toisessa maassa Euroopan unionissa tai sen 
ulkopuolella. Nuoret vapaaehtoiset voivat osallistua esimerkiksi seuraavilla aloilla toimivien organisaatioiden päivittäiseen 
työhön: nuorisotiedotus ja -politiikka, nuorten henkilökohtainen ja sosiopedagoginen kehitys, kansalaistoiminta, sosiaaliala, 
muita heikommassa asemassa olevien osallistaminen, ympäristö, epävirallisen oppimisen ohjelmat, tieto- ja 
viestintätekniikka ja medialukutaito, kulttuuri ja luovuus sekä kehitysyhteistyö. Muita heikommassa asemassa olevat nuoret 
voivat saada lisätukea osallistumisen mahdollistamiseksi, ja he voivat myös suorittaa lyhyemmän (vähintään kaksi viikkoa 
kestävän) vapaaehtoispalvelun. 
 
Erasmus+- ja Life-ohjelmien välisen kumppanuuden ansiosta nuorille vapaaehtoisille on tarjolla enemmän tilaisuuksia 
suojella ympäristöä ja ilmastoa osallistumalla esimerkiksi seuraavanlaisiin toimiin: lajien ja luontotyyppien seuranta, 
kartoitus- ja tarkkailutoimet, uudelleen metsittäminen ja puiden hoito, tiedotushankkeet, maastopalojen ehkäisy, 
haitallisten vieraslajien tunnistaminen ja hävittäminen, ympäristön ennallistaminen, vaellusreittien rakentaminen tai 
ympäristön puhdistaminen (esim. merten roskat). 
 
Hankkeessa voi olla mukana 1–30 vapaaehtoista, jotka voivat suorittaa vapaaehtoispalvelunsa joko yksin tai ryhmässä. 
 
Osallistujaorganisaatioiden tehtävät:  
 

o vastata vapaaehtoisten aterioista, majoituksesta ja paikallismatkoista,  
o järjestää vapaaehtoisille EVS-peruskirjassa kuvattujen eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun laatuperiaatteiden 

mukaisia tehtäviä ja toimintoja, 
o tarjota vapaaehtoisille jatkuvaa tehtäväkohtaista, kielellistä, henkilökohtaista ja hallinnollista tukea koko 

toiminnon ajan. 
 
Kun liikkuvuushanke liittyy Euroopan solidaarisuusjoukkoihin (eli kun palvelu kestää 2–12 kuukautta ja se suoritetaan 
jossakin ohjelmamaassa), on erittäin suotavaa, että osallistujaorganisaatiot käyttävät EVS-vapaaehtoisia valitessaan 
eurooppalaisten solidaarisuusjoukkojen tietokantaa, johon vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet nuoret voivat 
rekisteröidä profiilinsa. 
 
EVS-toimintoon osallistumisen on oltava vapaaehtoisille maksutonta, lukuun ottamatta mahdollista osallistumista 
matkakustannuksiin (jos Erasmus+ -tuki ei kata niitä kokonaan) ja lisäkustannuksia, jotka eivät liity toiminnon 
toteuttamiseen. Vapaaehtoisten osallistumisesta EVS-toimintaan aiheutuvat kustannukset katetaan pääosin 
Erasmus+ -tuella tai muilla osallistujaorganisaatioiden tarjoamilla varoilla. 
 



 
 

Sen tuen lisäksi, jota osallistujaorganisaatiot antavat vapaaehtoisille, kansalliset toimistot tai alueelliset SALTO-
resurssikeskukset järjestävät valmennus- ja arviointijakson4, johon jokaisen vapaaehtoisen täytyy osallistua. Siihen kuuluu a) 
tulovalmennus vähintään kaksi kuukautta kestävissä vapaaehtoispalveluissa ja b) väliarviointi, joka koskee vähintään kuusi 
kuukautta kestäviä vapaaehtoispalveluja. 
 
Seuraavia toimintoja ei pidetä Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvana eurooppalaisena vapaaehtoispalveluna: satunnainen ja 
järjestäytymätön osa-aikainen vapaaehtoistoiminta, työssäoppiminen yrityksessä, palkkatyö, virkistys- tai matkailutoiminta, 
kielikurssi, halpatyövoiman hyväksikäyttö, opiskelujakso tai ammatillisen koulutuksen jakso ulkomailla. 
 
Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus:  
 
 Nuorisotyöntekijöiden koulutus ja verkostoituminen  
Tällä toiminnolla tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä rahoittamalla heidän osallistumistaan esimerkiksi 
kansainvälisiin seminaareihin, kursseille, verkostoitumistilaisuuksiin ja opintovierailuihin tai työssäoppimis- tai 
työnseurantajaksoon ulkomailla nuorisoalan organisaatiossa. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot järjestävät kaikki nämä 
toiminnot. Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen tällaisiin toimintoihin tukee heidän organisaatioidensa valmiuksien 
kehittämistä. Toiminnoilla tulisi olla myös selkeä vaikutus nuorisotyöntekijöiden päivittäiseen työhön nuorten parissa. 
Nuorisoalalla saavutettuja oppimistuloksia tulisi levittää laajemmin.  
 
 

 

MITKÄ OVAT HANKKEESEEN OSALLISTUVIEN ORGANISAATIOIDEN TEHTÄVÄT? 

Liikkuvuushankkeen osallistujaorganisaatioilla on seuraavat tehtävät ja velvollisuudet:  

 
 Nuorten liikkuvuushankkeen koordinaattori jättää koko hanketta koskevan hakemuksen kaikkien 

osallistujaorganisaatioiden nimissä. 
 Lähettävä organisaatio vastaa nuorten ja nuorisotyöntekijöiden lähettämisestä ulkomaille. Tehtäviin kuuluvat 

käytännön järjestelyjen hoito, osallistujien lähtövalmennus ja osallistujien tukeminen hankkeen kaikissa vaiheissa.  
 Vastaanottava organisaatio vastaa toiminnon isännöimisestä, toimintaohjelman laatimisesta osallistujille 

yhteistyössä heidän ja kumppaniorganisaatioiden kanssa sekä osallistujien tukemisesta hankkeen kaikissa 
vaiheissa. 

 
Vähintään kaksi kuukautta kestävään eurooppalaiseen vapaaehtoispalvelujaksoon osallistuvat nuoret vapaaehtoiset voivat 
saada kielivalmennustukea. Verkkokielivalmennustuki toteutetaan vaiheittain ohjelmakauden aikana. Euroopan komissio 
tarjoaa sitä tukikelpoisille osallistujille, jotta voidaan arvioida heidän kielitaitonsa ja tarvittaessa tarjota 
tarkoituksenmukaista kielivalmennusta ennen liikkuvuusjaksoa ja/tai sen aikana (lisätietoja ohjelmaoppaan liitteessä I). 

 

MITKÄ OVAT HANKKEIDEN ARVIOINTIPERUSTEET?  

Seuraavaan taulukkoon on koottu muodolliset perusteet, jotka liikkuvuushankkeen on täytettävä voidakseen saada 
Erasmus+ -tukea: 

YLEISET TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 

Tukikelpoiset toiminnot 

Nuorten liikkuvuushankkeen täytyy sisältää yksi tai useampia seuraavista toiminnoista:  

 nuorisovaihdot, 

 eurooppalainen vapaaehtoispalvelu, 

 nuorisotyöntekijöiden koulutus ja verkostoituminen. 

                                                            
4
 Tarkempaa tietoa löytyy asiakirjasta EVS Training and Evaluation Cycle Guidelines and minimum quality standards osoitteessa  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf


 
 

Tukikelpoiset 
osallistujaorganisaatiot 

Osallistujaorganisaatio voi olla  

 voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö, 

 eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, 

 yhteiskunnallinen yritys, 

 paikallinen julkisyhteisö, 

 nuorten ryhmä, joka toimii nuorisotyössä, mutta ei välttämättä nuorisojärjestön 
yhteydessä (ts. nuorten vapaa ryhmä), 

tai 

 alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö,5 

 maakuntaliitto, 

 eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, 

 yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin, 

joka sijaitsee ohjelmamaassa tai EU:n naapurialueen kumppanimaassa (alueet 1–4, ks. 
”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa). 

Kuka voi hakea? 

Hakijana voi olla mikä tahansa jossakin ohjelmamaassa sijaitseva osallistujaorganisaatio 
tai -ryhmä6. Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien 
osallistujaorganisaatioiden nimissä.  

Nuorten liikkuvuushankkeeseen sovelletaan erityisiä rahoitussääntöjä (ks. kohta 
”Rahoitussäännöt”), jos hakijana on 

 alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö7 

 maakuntaliitto 

 eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä 

 yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin. 

Osallistujaorganisaatioiden 
määrä ja profiili 

Liikkuvuustoiminto on kansainvälinen, ja siinä on mukana vähintään kaksi 
osallistujaorganisaatiota eri maista (yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio). Jos 
nuorten liikkuvuushankkeeseen kuuluu vain yksi toiminto, koordinaattorin on toimittava joko 
lähettävänä tai vastaanottavana organisaationa, paitsi jos kyseessä on eurooppalainen 
vapaaehtoispalvelu. Jos nuorten liikkuvuushankkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi toiminto, 
koordinaattori voi toimia lähettävänä tai vastaanottavana organisaationa, mutta se ei ole 
välttämätöntä. Koordinaattorina ei missään tapauksessa voi olla EU:n naapurialueen 
kumppanimaan organisaatio. 

Ohjelmamaiden väliset toiminnot: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin 
ohjelmamaasta. 

Toiminnot EU:n naapurialueen kumppanimaiden kanssa: toiminnossa täytyy olla mukana 
vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmamaasta ja yksi osallistujaorganisaatio 
jostakin EU:n naapurialueen kumppanimaasta. 

Hankkeen kesto 3–24 kuukautta. 

Mihin hakemus jätetään?  Hakemus jätetään hakijaorganisaation kansalliseen toimistoon. 

Milloin hakemus jätetään? 

Hakijoiden on jätettävä hankehakemuksensa seuraaviin ajankohtiin mennessä: 

 Toukokuun 1. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita 
koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 2. helmikuuta 
klo 12.00 (Brysselin aikaa). 

 Elokuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita 
koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 26. 
huhtikuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa). 

 Tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita 
koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään edellisen vuoden 4. 
lokakuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa). 

                                                            
5
 Alueellisella tai valtakunnallisella julkisyhteisöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä julkisyhteisöä, 1) joka tarjoaa palveluja koko kyseisessä maassa tai kyseisellä 

alueella tai jonka hallintoalue kattaa koko kyseisen maan tai alueen ja 2) jolla on monopoli, eli se on ainoa samaa tehtävää hoitava elin kyseisessä maassa tai 
kyseisellä alueella (tyypillisiä esimerkkejä ovat ministeriöt, valtion virastot ja alueviranomaiset). Tästä syystä koulut, yliopistot ja muut elimet eivät kuulu tähän 
ryhmään, vaikka ne olisi perustettu kansallisen lainsäädännön nojalla, vaan niitä pidetään paikallisina julkisyhteisöinä.  
6 Jos kyseessä on nuorten vapaa ryhmä, joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. 
7
 Ks. alaviite edellä. 



 
 

Miten haetaan? Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet. 

Muut perusteet Hakulomakkeeseen on liitettävä jokaisen hankkeeseen suunnitellun toiminnon aikataulu.  

NUORISOVAIHDON ERITYISET TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 

Toiminnon kesto 5–21 päivää, matkustusaika pois lukien.  

Toiminnon 
tapahtumapaikka 
tai -paikat 

Toiminnon on tapahduttava jonkin siihen osallistuvan organisaation sijaintimaassa.  

Tukikelpoiset osallistujat 
13–30-vuotiaat nuoret,8 joiden asuinpaikka on jonkin lähettävän tai vastaanottavan 
organisaation sijaintimaassa. Nuorisovaihtoon osallistuvien ryhmänvetäjien9 on oltava 
vähintään 18-vuotiaita. 

Osallistujamäärä ja 
kansallisten ryhmien 
koostumus 

Vähintään 16 ja enintään 60 osallistujaa (ryhmänvetäjä(t) pois lukien) 

Vähintään neljä osallistujaa ryhmää kohden (ryhmänvetäjä(t) pois lukien) 

Jokaisella kansallisella ryhmällä on oltava ainakin yksi ryhmänvetäjä.  

Muut perusteet 

Jotta selvä yhteys kansallisen toimiston sijaintimaahan säilyisi, jokaisessa toiminnossa 
vähintään yhden lähettävistä organisaatioista tai vastaanottavan organisaation on oltava 
hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta. 

Valmistelutapaaminen  

Jos hankkeeseen kuuluu valmistelutapaaminen, seuraavien tukikelpoisuusperusteiden on 
täytyttävä: 

 Valmistelutapaamisen kesto: enintään kaksi päivää (matkapäivät pois lukien). 
 Osallistujamäärä: yksi osallistuja ryhmää kohden. Osallistujamäärä voidaan nostaa 

kahteen, mikäli toinen osallistuja on liikkuvuustoimintoon osallistuva nuori, joka ei 
ole ryhmänvetäjä eikä kouluttaja. 

EUROOPPALAISEN VAPAAEHTOISPALVELUN ERITYISET TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 

Akkreditointi 

Kaikilta eurooppalaisessa vapaaehtoispalvelussa mukana olevilta osallistujaorganisaatioilta 
vaaditaan EVS-akkreditointi, joka on voimassa hakemusten viimeisenä jättöpäivänä (lisätietoja 
kohdassa ”Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun osallistuvien organisaatioiden akkreditointi” 
ohjelmaoppaan liitteessä I).  

Palvelun kesto 

Pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu: 210–12 kuukautta, matkustusaika pois lukien.  

Lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu: 2 viikkoa – 2 kuukautta11, matkustusaika pois lukien. Ehto: 
lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu on mahdollinen toiminnoissa, joissa vapaaehtoispalveluun 
osallistuu vähintään 10 palvelun yhdessä suorittavaa vapaaehtoista (ryhmäpalvelu) tai joissa 
osallistujista yhtä monta tai enemmistö on muita heikommassa asemassa olevia nuoria. 

Palvelun 
tapahtumapaikka 
tai -paikat 

Ohjelmamaasta tulevan nuoren on suoritettava vapaaehtoispalvelunsa toisessa 
ohjelmamaassa tai EU:n naapurialueen kumppanimaassa. 
 
EU:n naapurialueen kumppanimaasta tulevan nuoren on suoritettava vapaaehtoispalvelunsa 
jossain ohjelmamaassa. 

Tukikelpoiset osallistujat 

17–30-vuotiaat nuoret,12 joiden asuinpaikka on lähettävän organisaation sijaintimaassa.  

Vapaaehtoinen voi osallistua eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun vain kerran.13 Poikkeus: 
lyhytkestoisen vapaaehtoispalvelun suorittaneet vapaaehtoiset voivat osallistua 
eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun kaksi kertaa. 

                                                            
8 Huomaa seuraava: 

 alaikärajat: osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään toiminnon alkamispäivänä. 

 yläikärajat: osallistujat eivät saa hakemusten viimeisenä jättöpäivänä ylittää asetettua enimmäisikää. 
9 Ryhmänvetäjä on nuorisovaihtoon osallistuvien nuorten mukana matkustava aikuinen, joka huolehtii heidän oppimisestaan, suojelustaan ja 
turvallisuudestaan. 
10

 Pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu kestää vähintään 60 päivää, matkapäivät pois lukien. 
11

 Lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu kestää enintään 59 päivää, matkapäivät pois lukien. 
12 Ks. ikärajoja koskeva alaviite edellä. 



 
 

Osallistujamäärä Enintään 30 vapaaehtoista koko hankkeessa.   

Muut perusteet 

Jotta selvä yhteys kansallisen toimiston sijaintimaahan säilyisi, jokaisessa toiminnossa 
vähintään yhden lähettävistä organisaatioista tai vastaanottavan organisaation on oltava 
hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta. 

Valmistelutapaaminen: koskee vain EVS-toimintoja, joihin osallistuu muita heikommassa 
asemassa olevia nuoria. 

 
Jos hankkeeseen kuuluu valmistelutapaaminen, seuraavien tukikelpoisuusperusteiden on 
täytyttävä: 

 Valmistelutapaamisen kesto: enintään kaksi päivää (matkapäivät pois lukien). 
 Osallistujamäärä: yksi osallistuja lähettävää organisaatiota kohden. 

Osallistujamäärää voidaan suurentaa, mikäli kaikki lisäosallistujat ovat muita 
heikommassa asemassa olevia nuoria.  

NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUDEN ERITYISET TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 

Toiminnon kesto 
Kahdesta päivästä kahteen kuukauteen, matkustusaika pois lukien.  

Minimiajan täytyy olla 2 peräkkäistä päivää. 

Toiminnon 
tapahtumapaikka 
tai -paikat 

Toiminnon on tapahduttava jonkin siihen osallistuvan organisaation sijaintimaassa.  

Tukikelpoiset osallistujat 
Ei ikärajoja. Jos osallistujat eivät toimi kouluttajina tai yhteyshenkilöinä, heidän on asuttava 
joko lähettävän tai vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.  

Osallistujamäärä 
Enintään 50 osallistujaa jokaista hankkeessa suunniteltua toimintoa kohden (mukaan lukien 
tarvittaessa kouluttajat ja yhteyshenkilöt).  

Muut perusteet 
Jotta selvä yhteys kansallisen toimiston sijaintimaahan säilyisi, jokaisessa toiminnossa 
vähintään yhden lähettävistä organisaatioista tai vastaanottavan organisaation on oltava 
hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta. 

 
Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon hylkäämis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.  

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

Hankkeet arvioidaan seuraavin perustein:  
 

                                                                                                                                                                                          
13

 Tämä koskee sekä Erasmus+ -ohjelmaan että sitä edeltäviin ohjelmiin sisältyvää eurooppalaista vapaaehtoispalvelua. 



 
 

Hankkeen relevanssi 
(enintään 30 pistettä) 
 

 Ehdotuksen relevanssi seuraavien asioiden kannalta: 

- ohjelmatoimen tavoitteet (ks. ”Mitkä ovat liikkuvuushankkeen 
tavoitteet?”), 

- osallistujaorganisaatioiden ja henkilöosallistujien tarpeet ja 
tavoitteet. 

 Missä määrin hankkeella on mahdollista  

- tavoittaa muita heikommassa asemassa olevia nuoria, mukaan lukien 
pakolaiset, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, 

- edistää moniarvoisuutta, kulttuurien- ja uskontojenvälistä 
vuoropuhelua sekä vapautta, suvaitsevuutta ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevia yhteisiä arvoja ja hankkeita, joissa 
edistetään medialukutaitoa, kriittistä ajattelua ja nuorten oma-
aloitteisuutta. 

- antaa nuorisotyöntekijöille sellaisia taitoja ja toimintatapoja, joiden 
avulla he voivat välittää yhteiskuntamme yhteisiä perusarvoja 
erityisesti vaikeasti tavoitettaville nuorisoryhmille ja joiden avulla 
ehkäistään nuorten radikalisoitumista. 

 Missä määrin hankkeella on mahdollista 

- saada aikaan osallistujien kannalta laadukkaita oppimistuloksia, 

- parantaa osallistujaorganisaatioiden valmiuksia ja lisätä niiden 
toiminnan kansainvälisyyttä. 

Hankesuunnitelman ja hankkeen 
toteutuksen laatu 
(enintään 40 pistettä) 
 
 

 Hanke-ehdotuksen selkeys, kattavuus ja laatu kaikissa eri vaiheissa 
(hankkeen valmistelu, toimintojen toteutus ja hankkeen jatkotoimet). 

 Hankkeen tavoitteiden ja ehdotettujen toimintojen keskinäinen 
johdonmukaisuus. 

 Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu. 

 Osallistujille tarjottavan lähtövalmennuksen laatu. 

 Ehdotettujen, epäviralliseen oppimiseen perustuvien osallistavien 
menetelmien laatu ja nuorten aktiivinen osallistaminen hankkeen kaikilla 
tasoilla. 

 Osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja tunnustamista koskevien 
järjestelyjen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien 
eurooppalaisten välineiden johdonmukainen hyödyntäminen. 

 Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus, joilla osallistujat valitaan 
ja/tai otetaan mukaan liikkuvuustoimintoihin. 

 Kun EVS-toiminnot liittyvät Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, 
vapaaehtoisten valinnassa käytetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
tietokantaa. 

 Kun kyseessä on EU:n naapurialueen kumppanimaiden kanssa tehtävät 
toiminnot, ohjelma- ja kumppanimaiden organisaatioiden tasapuolinen 
jakauma. 

 Osallistujaorganisaatioiden keskinäisen sekä niiden ja muiden keskeisten 
sidosryhmien välisen yhteistyön ja viestinnän laatu. 

Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen 
(enintään 30 pistettä) 
 

 Hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu. 

 Hankkeen mahdolliset vaikutukset 

- osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen 
päättymisen jälkeen, 

- paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tasolla, kun ei 
oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja 
henkilöitä. 

 Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään 
tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden 
ulkopuolella. 

 
Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava 
kunkin edellä mainitun myöntämisperustekohdan enimmäispisteistä vähintään puolet (toisin sanoen vähintään 15 pistettä 
kohdissa ”hankkeen relevanssi” ja ”vaikuttavuus ja tulosten levittäminen” ja 20 pistettä kohdassa ”hankesuunnitelman ja 
hankkeen toteutuksen laatu”). 
  



 
 

EUROOPPALAISEN VAPAAEHTOISPALVELUN TOIMINTOIHIN KESKITTYVÄT NUORTEN LIIKKUVUUSHANKKEET: 
STRATEGISET EVS-HANKKEET 

Tässä hanketyypissä tuetaan EVS-toimintoja koordinoivia kokeneita organisaatioita niiden luodessa hankkeita, joiden 

vaikutukset ulottuvat paikallis- ja aluetason sekä valtakunnallisen ja EU:n tason järjestelmiin. Strategisessa EVS-hankkeessa 

EVS-toimintoja käytetään strategisesti tietyn haasteen ratkaisemiseksi Erasmus+ -ohjelman prioriteettien mukaisesti. Hanke 

täydentää EVS-toimintoja, ja siinä voidaan luoda yhteyksiä assosioituneihin kumppaneihin, jotka edesauttavat hankkeen 

laadukasta toteutusta ja vahvistavat hankkeen mahdollisuuksia saavuttaa strategiset tavoitteet. Strategisessa EVS-

hankkeessa on myös tärkeää lisätä tietoutta vapaaehtoistoiminnan merkityksestä nuorille ja yhteisöille sekä vahvistaa 

vapaaehtoistoiminnan yhteydessä hankittujen taitojen ja osaamisen saamaa tunnustusta. 

MIKÄ ON STRATEGINEN EVS-HANKE?  

Tuettuihin hankkeisiin kuuluvat seuraavat vaiheet:  

 valmistelut (käytännön järjestelyt, osallistujien valinta sekä osallistujien kieli-, kulttuuri- ja tehtäväkohtainen 

lähtövalmennus),  

 EVS-toiminnon ja täydentävien toimintojen toteuttaminen,  

 jatkotoimet (EVS-toimintojen arviointi, osallistujille sen aikana mahdollisesti kertyneiden oppimistulosten 

virallinen tunnustaminen sekä hanketulosten levittäminen ja hyödyntäminen, jotta vapaaehtoistoiminnan 

strategista käyttöä organisaatiossa ja kumppanien keskuudessa voidaan vahvistaa).  

 

MITÄ TOIMINTOJA TÄLLÄ TOIMELLA TUETAAN?  

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu  

Strategisessa EVS-hankkeessa toteutetaan tavanomaisia EVS-toimintoja.
14

  

Tämä toimi tarjoaa 17–30-vuotiaille nuorille tilaisuuden ilmaista henkilökohtainen sitoutumisensa suorittamalla palkatonta 
kokopäiväistä vapaaehtoispalvelua enintään 12 kuukauden ajan toisessa maassa Euroopan unionissa tai sen ulkopuolella. 
Muita heikommassa asemassa olevat nuoret voivat saada lisätukea osallistumisen mahdollistamiseksi, ja he voivat myös 
suorittaa lyhyemmän (vähintään kaksi viikkoa kestävän) vapaaehtoispalvelun. Nuoret vapaaehtoiset voivat osallistua 
esimerkiksi seuraavilla aloilla toimivien organisaatioiden päivittäiseen työhön: nuorisotiedotus ja -politiikka, nuorten 
henkilökohtainen ja sosiopedagoginen kehitys, kansalaistoiminta, sosiaaliala, muita heikommassa asemassa olevien 
osallistaminen, ympäristö, epävirallisen oppimisen ohjelmat, tieto- ja viestintätekniikka ja medialukutaito, kulttuuri ja 
luovuus sekä kehitysyhteistyö.  
 
Erasmus+- ja Life-ohjelmien välisen kumppanuuden ansiosta nuorille vapaaehtoisille on tarjolla enemmän tilaisuuksia 
suojella ympäristöä ja ilmastoa osallistumalla esimerkiksi seuraavanlaisiin toimiin: lajien ja luontotyyppien seuranta, 
kartoitus- ja tarkkailutoimet, uudelleen metsittäminen ja puiden hoito, tiedotushankkeet, maastopalojen ehkäisy, 
haitallisten vieraslajien tunnistaminen ja hävittäminen, ympäristön ennallistaminen, vaellusreittien rakentaminen tai 
ympäristön puhdistaminen (esim. merten roskat). 

 
Hankkeessa tulisi olla useita vapaaehtoisia, jotta siinä saataisiin aikaan vankka vaikutus järjestelmään. Vapaaehtoiset voivat 

suorittaa vapaaehtoispalvelunsa joko yksin tai ryhmässä.  

Hakijaorganisaation tehtävänä on (mahdollisesti muiden osallistujaorganisaatioiden kanssa) 

 vastata vapaaehtoisten aterioista, majoituksesta ja paikallismatkoista,  

 järjestää vapaaehtoisille EVS-peruskirjassa kuvattujen eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun laatuperiaatteiden 

mukaisia tehtäviä ja toimintoja,  

 tarjota vapaaehtoisille jatkuvaa tehtäväkohtaista, kielellistä, henkilökohtaista ja hallinnollista tukea koko EVS-

toiminnon ajan osallistujien mentorin avustuksella,  

                                                            
14 Tämän toiminnon yksityiskohtainen kuvaus esitetään kohdassa ”Nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus, johon voi sisältyä nuorisovaihtoa, 

eurooppalaista vapaaehtoispalvelua ja/tai nuorisotyöntekijöiden toimintoja”. 



 
 

 levittää tietoa hankkeen tuloksista ja toteuttaa muita tiedotustoimintoja,  

 ottaa assosioidut kumppanit mukaan hankkeen olennaisiin tehtäviin (sekä täydentäviin toimintoihin).  

Kun liikkuvuushanke liittyy Euroopan solidaarisuusjoukkoihin (eli kun palvelu kestää 2–12 kuukautta ja se suoritetaan 
jossakin ohjelmamaassa), on erittäin suotavaa, että osallistujaorganisaatiot käyttävät eurooppalaisten 
solidaarisuusjoukkojen tietokantaa EVS-vapaaehtoisia valitessaan. 

Täydentävät toiminnot  

Hankkeen osana voidaan järjestää täydentäviä toimintoja sen tavoitteiden saavuttamiseksi ja järjestelmään kohdistuvien 

vaikutusten vahvistamiseksi. Täydentäviä toimintoja voivat olla muun muassa työssäoppiminen, kokoukset, työpajat, 

konferenssit, seminaarit, kurssit ja valmennus. 

 

MITKÄ OVAT HANKKEESEEN OSALLISTUVIEN ORGANISAATIOIDEN TEHTÄVÄT?  

 EVS-toiminnoissa mukana olevilla osallistujaorganisaatioilla on seuraavat tehtävät ja velvollisuudet:  
 

 Hakijaorganisaatio vastaa hankehakemuksen jättämisestä, hankesopimuksen allekirjoittamisesta ja 
hallinnoinnista sekä koko hankkeen raportoinnista ja koordinoinnista. Hakijaorganisaatio on myös 
kokonaisvastuussa EVS-toimintojen toteuttamisesta. Hakija voi lisäksi toimia lähettävänä tai 
vastaanottavana organisaationa, mutta se ei ole välttämätöntä. 
 

 Lähettävät ja vastaanottavat organisaatiot vastaavat EVS-toimintojen toteuttamisesta ja tarjoavat 
vapaaehtoisille tukea hankkeen kaikissa vaiheissa.  
 

Assosioituneet kumppanit: EVS-toimintoihin virallisesti osallistuvien ja voimassa olevan EVS-akkreditoinnin omaavien 
organisaatioiden lisäksi strategisessa EVS-hankkeessa voi olla mukana myös julkisella tai yksityisellä sektorilla toimivia 
assosioituneita kumppaneita, jotka osallistuvat hankkeeseen toteuttamalla hankkeen tiettyjä tehtäviä/toimintoja tai 
tukemalla hankkeen tulosten levittämistä tai jatkuvuustoimia. Sopimuksen hallintoon liittyvissä asioissa assosioituneita 
kumppaneita ei pidetä hankekumppaneina, eivätkä ne saa rahoitusta. Niiden osallistuminen ja tehtävät hankkeessa ja sen 
eri toiminnoissa on kuitenkin kuvattava selkeästi. Selkeä kuvaus on annettava myös siitä, miten ne voivat omilla 
resursseillaan ja omalla osaamisellaan tuoda suunniteltuihin toimintoihin lisäarvoa.  
 

MITKÄ OVAT HANKKEIDEN ARVIOINTIPERUSTEET?  

Seuraavaan taulukkoon on koottu muodolliset perusteet, jotka hankkeen on täytettävä voidakseen saada Erasmus+ -tukea:  

 

YLEISET TUKIKELPOISUUSPERUSTEET  

 

Tukikelpoiset 
osallistujaorganisaatiot 

Osallistujaorganisaatio voi olla  

 voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö, 

 eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, 

 yhteiskunnallinen yritys, 

 paikallinen julkisyhteisö 

tai 

 alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö,15 

 maakuntaliitto, 

 eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, 

 yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin, 

 

joka sijaitsee ohjelmamaassa tai EU:n naapurialueen kumppanimaassa (alueet 1–4, ks. 
”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa). 
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 Alueellisella tai valtakunnallisella julkisyhteisöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä julkisyhteisöä, 1) joka tarjoaa palveluja koko kyseisessä maassa tai kyseisellä 
alueella tai jonka hallintoalue kattaa koko kyseisen maan tai alueen ja 2) jolla on monopoli, eli se on ainoa samaa tehtävää hoitava elin kyseisessä maassa tai 
kyseisellä alueella (tyypillisiä esimerkkejä ovat ministeriöt, valtion virastot ja alueviranomaiset). Tästä syystä koulut, yliopistot ja muut elimet eivät kuulu tähän 
ryhmään, vaikka ne olisi perustettu kansallisen lainsäädännön nojalla, vaan niitä pidetään paikallisina julkisyhteisöinä. 



 
 

Kuka voi hakea? 

 
Hakijana voi olla mMikä tahansa jossakin ohjelmamaassa sijaitseva osallistujaorganisaatio, 
jolla on hakemusten viimeisenä jättöpäivänä voimassa oleva EVS:n koordinoivan 
organisaation akkreditointi.  
 
Hakijaorganisaatiolla on oltava näyttöä siitä, että se on toteuttanut ansiokkaasti aiempia 
EVS-toimintoja nuorisoalan liikkuvuushankkeissa ja toiminut ainakin yhdessä koordinoivana 
organisaationa. Edellytyksenä on, että hakija on osallistunut päättyneisiin Youth in 
Action -nuorisotoimintaohjelman tai Erasmus+ -ohjelman hankkeisiin hakemuksen viimeistä 
jättöpäivää edeltävien kolmen vuoden aikana ja että tällaisissa hankkeissa on ollut mukana 
vähintään yhteensä kuusi EVS-vapaaehtoista. 
 

Osallistuja-organisaatioiden 
määrä  
 

 
Organisaatioiden määrä hakulomakkeessa on yksi (eli hakija).  
 
Liikkuvuustoimintojen toteutusaikana mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri 
maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).  

Ohjelmamaiden väliset toiminnot: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin 
ohjelmamaasta. 

Toiminnot EU:n naapurialueen kumppanimaiden kanssa: toiminnossa täytyy olla mukana 
vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmamaasta ja yksi osallistujaorganisaatio 
jostakin EU:n naapurialueen kumppanimaasta. 
 

Akkreditointi 
Muilla osallistujaorganisaatioilla paitsi hakijalla on oltava akkreditointi, jonka on oltava 
voimassa sen EVS-toiminnon ensimmäisenä päivänä, johon kyseinen organisaatio 
osallistuu.  

Hankkeen kesto  
12–36 kuukautta.  

Hankkeiden on kaikissa tapauksissa päätyttävä viimeistään 31. elokuuta 2020. 

Palvelun kesto  

 
Pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu: 216–12 kuukautta, matkustusaika pois lukien.  
 
Lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu: 2 viikkoa – 2 kuukautta17, matkustusaika pois lukien. 
Ehto: lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu on mahdollinen toiminnoissa, joissa 
vapaaehtoispalveluun osallistuu vähintään 10 palvelun yhdessä suorittavaa vapaaehtoista 
(ryhmäpalvelu) tai joissa osallistujista yhtä monta tai enemmistö on muita heikommassa 
asemassa olevia nuoria.  
 

Palvelun tapahtumapaikka 
tai -paikat  

 
Ohjelmamaasta tulevan nuoren on suoritettava vapaaehtoispalvelunsa toisessa 
ohjelmamaassa tai EU:n naapurialueen kumppanimaassa.  
EU:n naapurialueen kumppanimaasta tulevan nuoren on suoritettava 
vapaaehtoispalvelunsa jossain ohjelmamaassa.  
 

Tukikelpoiset osallistujat  

 
17–30-vuotiaat nuoret, joiden asuinpaikka on lähettävän organisaation sijaintimaassa. 
Vapaaehtoinen voi osallistua eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun vain kerran. 
Poikkeus: lyhytkestoisen eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun suorittaneet vapaaehtoiset 
voivat osallistua eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun kaksi kertaa.  
 

Mihin hakemus jätetään?  Hakemus jätetään hakijaorganisaation kansalliseen toimistoon. 
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 Pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu kestää vähintään 60 päivää, matkapäivät pois lukien. 
17

 Lyhytkestoinen vapaaehtoispalvelu kestää enintään 59 päivää, matkapäivät pois lukien. 



 
 

Milloin hakemus jätetään? 

Syyskuun 1. päivän ja seuraavan vuoden joulutammikuun 31. päivän välisenä aikana alkavia 
hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 
26. huhtikuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).  
 
Kaikki kansalliset toimistot eivät ehkä pysty toteuttamaan tätä tointa. Hakijoita pyydetään 
tarkistamaan asia oman kansallisen toimistonsa verkkosivuilta. 
 

Mahdollinen ylimääräinen hakuaika:  

Jos määrärahoja on jäljellä, kansalliset toimistot voivat järjestää toisen hakukierroksen, jota 
koskevat myös tämän oppaan säännöt. Kansalliset toimistot ilmoittavat tästä 
mahdollisuudesta verkkosivuillaan.  

Jos toinen hakukierros järjestetään, hakijoiden täytyy toimittaa hankehakemuksensa 
viimeistään 4. lokakuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa) seuraavan vuoden 1. helmikuuta ja 31. 
toukokuuta välisenä aikana alkavia hankkeita varten.  

 

Miten haetaan? Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet. 

Muut perusteet  

 
Hakemus on jätettävä hakijan sijaintimaan kansalliselle toimistolle. 
Organisaatio voi jättää kullakin hakukierroksella vain yhden strategista EVS-hanketta 
koskevan hakemuksen.  

Jotta selvä yhteys kansallisen toimiston sijaintimaahan säilyisi, jokaisessa EVS-toiminnossa 
vähintään yhden lähettävistä organisaatioista tai vastaanottavan organisaation on oltava 
hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta. 

Valmistelutapaaminen: koskee vain EVS-toimintoja, joihin osallistuu muita heikommassa 
asemassa olevia nuoria.  
Jos hankkeeseen kuuluu valmistelutapaaminen, seuraavien tukikelpoisuusperusteiden on 
täytyttävä: 

 Valmistelutapaamisen kesto: enintään kaksi päivää (matkapäivät pois lukien). 
 Osallistujamäärä: yksi osallistuja lähettävää organisaatiota kohden. 

Osallistujamäärää voidaan suurentaa, mikäli kaikki lisäosallistujat ovat muita 
heikommassa asemassa olevia nuoria. 

 
Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon hylkäämis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.  

 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

Hankkeet arvioidaan seuraavin perustein:  
 



 
 

Hankkeen relevanssi 
(enintään 35 pistettä) 
 

Ehdotuksen relevanssi seuraavien asioiden kannalta: 

- ohjelmatoimen tavoitteet (ks. ”Mitkä ovat liikkuvuushankkeen 
tavoitteet?”), 

- osallistujaorganisaatioiden ja henkilöosallistujien tarpeet ja 
tavoitteet, 

- asianmukainen näyttö EVS-peruskirjaan sisältyvien eurooppalaisen 
vapaaehtoispalvelun periaatteiden tuntemuksesta ja tämän toimen 
strategisesta käyttämisestä yhden tai useamman haasteen 
ratkaisemiseen Erasmus+ -ohjelman prioriteettien mukaisesti. 

Missä määrin hankkeella on mahdollista  

- tavoittaa muita heikommassa asemassa olevia nuoria, mukaan lukien 
pakolaiset, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, 

- edistää moniarvoisuutta, kulttuurien- ja uskontojenvälistä 
vuoropuhelua sekä vapautta, suvaitsevuutta ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevia yhteisiä arvoja ja hankkeita, joissa 
edistetään medialukutaitoa, kriittistä ajattelua ja nuorten oma-
aloitteisuutta. 

Missä määrin hankkeella on mahdollista 

- saada aikaan osallistujien kannalta laadukkaita oppimistuloksia, 

- parantaa osallistujaorganisaatioiden valmiuksia ja lisätä niiden 
toiminnan kansainvälisyyttä. 

- ottaa assosioidut kumppanit mukaan hankkeen olennaisiin tehtäviin 
(jos mukana on assosioituneita kumppaneita). 

Hankesuunnitelman ja hankkeen 
toteutuksen laatu 
(enintään 30 pistettä) 
 
 

 Vapaaehtoispalvelun käytön strategisten tavoitteiden selkeys, kattavuus ja 
laatu, mukaan lukien hanke-ehdotuksen kaikki eri vaiheet (valmistelu, 
liikkuvuustoimintojen toteutus ja jatkotoimet). 

 Hankkeen strategisten tavoitteiden ja ehdotettujen toimintojen 
keskinäinen johdonmukaisuus. 

 Hakijan asiaankuuluva aiempi kokemus toimen tavoitteiden 
saavuttamisesta. 

 Osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja tunnustamista koskevien 
järjestelyjen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien 
eurooppalaisten välineiden johdonmukainen hyödyntäminen. 

 Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus, joilla osallistujat valitaan 
ja/tai otetaan mukaan liikkuvuustoimintoihin. 

 Kun EVS-toiminnot liittyvät Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, 
vapaaehtoisten valinnassa käytetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen 
tietokantaa. 

 Hankekumppanien valintaa ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
koskevien suunnitelmien laatu. 

Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen 
(enintään 35 pistettä) 
 

 Hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu. 

 Hankkeen mahdolliset vaikutukset 

- osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin toimintojen aikana ja niiden 
päättymisen jälkeen, 

- paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tasolla, kun ei 
oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja 
henkilöitä. 

 Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään 
tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden 
ulkopuolella. 

 
Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava 
kunkin edellä mainitun myöntämisperustekohdan enimmäispisteistä vähintään puolet (toisin sanoen vähintään 17,5 
pistettä kohdissa ”hankkeen relevanssi” ja ”vaikuttavuus ja tulosten levittäminen” ja 15 pistettä kohdassa 
”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu”). 

 



 
 

MITÄ MUUTA TÄSTÄ TOIMESTA ON SYYTÄ TIETÄÄ? 

SYRJÄISIMMILTÄ ALUEILTA JA MERENTAKAISISTA MAISTA JA ALUEILTA TULEVAT TAI NIILLE LÄHTEVÄT OSALLISTUJAT 

Erasmus+ -ohjelman asetuksessa pyydetään ottamaan huomioon EU:n syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden 
ja alueiden maantieteellisen sijainnin aiheuttamat rajoitukset ohjelmaan osallistumiselle. Siksi on laadittu erityisiä 
rahoitussääntöjä, joiden avulla voidaan tukea näiltä alueilta tulevien tai niille lähtevien osallistujien korkeita matkakuluja, 
joihin ohjelman tavallisten rahoitussääntöjen mukaiset (matkan pituuden mukaiseen yksikkökustannustukeen perustuvat) 
korvaukset ovat riittämättömiä.  
 
Liikkuvuushankehakijat voivat hakea lisätukea syrjäisimmiltä alueilta ja merentakaisista maista ja alueilta tulevien tai niille 
lähtevien osallistujien matkakuluihin rahoitustaulukon osassa ”poikkeukselliset kulut” (korkeintaan 80 % tukikelpoisista 
kokonaiskuluista: ks. kohta ”Rahoitussäännöt”). Tukea voidaan myöntää, jos hakija pystyy perustelemaan, että tavallisten 
rahoitussääntöjen mukaiset (matkan pituuden mukaiseen yksikkökustannustukeen perustuvat) korvaukset eivät kata 
vähintään 70:tä prosenttia osallistujien matkakuluista. 
 

MUUTA 

Tämän toimen muut pakolliset vaatimukset ja hyödyllistä lisätietoa esitetään ohjelmaoppaan liitteessä I. Kiinnostuneita 
organisaatioita kehotetaan perehtymään huolellisesti liitteen I asianomaisiin osioihin ennen rahoitustuen hakemista.  
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RAHOITUSSÄÄNNÖT  

Liikkuvuushankkeen budjetti on laadittava seuraavien sääntöjen mukaisesti (euroina):  

A) NUORISOVAIHDOT  

Tukikelpoiset kustannukset Rahoitustapa Määrä Myöntämiskäytäntö 

Matkatuki 

Osallistujien ja heidän 
avustajiensa/tukihenkilöidensä 
edestakaiset matkakustannukset 
asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle 

 

Lisäksi mahdollisesta 
valmistelutapaamisesta aiheutuvat 
matkakustannukset (tarvittaessa). 

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

Kun matkan pituus on 10–99 km:  
20 euroa osallistujaa kohden 

Perusteena osallistujakohtainen 
matkan pituus. Etäisyydet on 
laskettava Euroopan komission 
verkkosivuilla olevalla 
välimatkalaskimella.18 Hakijan on 
ilmoitettava yhdensuuntaisen matkan 
pituus laskeakseen edestakaiselle 
matkalle myönnettävän EU:n tuen 
määrän.19 
 

Kun matkan pituus on 100–499 km:  

180 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 500–1 999 km:  

275 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 2 000–2 999 km:  

360 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 3 000–3 999 km:  

530 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 4 000–7 999 km:  

820 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on vähintään 8 000 km:  

1 300 euroa osallistujaa kohden 

Täydennys 
korkeisiin kotimaan 
sisäisiin 
matkakustannuksiin 

Lisätuki:  

 Kotimaan sisäinen meno-
paluumatka jatkoyhteyksiä 
tarjoavalle lentoasemalle tai 
päälentoasemalle ja (tai) 
rautatieasemalle/linja-
autoasemalle  

ja/tai 

 vastaanottavan maan sisäinen 
meno-paluumatka syrjäseudulla 

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

Yli 255 euron suuruiset kotimaan sisäiset 
matkakustannukset:  

180 euroa osallistujaa kohden (avustajat/tukihenkilöt 
mukaan lukien) yhdeltä edestakaiselta matkalta20 

Korkeisiin kotimaan sisäisiin 
matkakustannuksiin, jotka ovat yli 225 
euroa (edestakaiselta matkalta), ja 
edellyttäen, että ne perustellaan hyvin 
hakulomakkeessa.  

                                                            
18

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
19 Jos esimerkiksi Espanjan Madridissa asuva henkilö osallistuu Italian Roomassa järjestettävään toimintoon, hakija laskee a) Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1365,28 km), b) valitsee tämän etäisyyden mukaisen etäisyyshaarukan (ts. 500–1 
999 km) ja c) laskee EU:n avustuksen, joka kattaa osan osallistujan edestakaisista matkakustannuksista Madridista Roomaan (275 euroa).  
20

 Jos osallistuja esittää asianmukaiset perustelut hakulomakkeessa, sillä on oikeus saada kaksi täydennystä kotimaan sisäisiin korkeisiin matkakustannuksiin osallistuakseen samaan liikkuvuustoimintoon: toisen kotimaan sisäiseen matkaan 
jatkoyhteyksiä tarjoavalle lentoasemalle tai päälentoasemalle ja/tai rautatieasemalle/linja-autoasemalle ja toisen vastaanottavaan maan sisäiseen matkaan syrjäseudulla sijaitsevaan lopulliseen kohteeseen.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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sijaitsevaan lopulliseen 
määränpäähän (jatkoyhteyksiä 
tarjoavalta lentoasemalta tai 
päälentoasemalta ja (tai) 
rautatieasemalta/linja-
autoasemalta 

 

Organisointituki 
Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen 
suoraan liittyvät kustannukset  

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

A5.1 toiminnon päivää ja osallistujaa kohden21  

Perusteena osallistujakohtainen 
oleskelun kesto (mukaan lukien 
tarvittaessa yksi matkustuspäivä ennen 
toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen 
jälkeen) 

Erityistuki 

Vammaisiin osallistujiin ja heidän 
avustajiinsa/tukihenkilöihinsä suoraan 
liittyvät lisäkustannukset (mukaan 
lukien perustellut matka- ja 
oleskelukustannukset, jos tällaisia 
osallistujia varten ei haeta tukea 
matkatukea ja organisointitukea 
koskevista budjettikohdista)  

Todelliset kustannukset  100 % tukikelpoisista kustannuksista 
Ehdollinen: Erityistarpeisiin liittyvät 
kustannukset ja poikkeukselliset kulut 
on perusteltava hakulomakkeessa. 

                                                            
21 Myös ryhmänvetäjät ja avustajat.  
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Poikkeukselliset 
kulut 

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, 
oleskeluluvat ja rokotukset.  

Kustannukset siitä, että muita 
heikommassa asemassa olevia nuoria 
tuetaan osallistumaan toimintoihin 
tasavertaisesti muiden kanssa (pois 
lukien osallistujien ja 
avustajien/tukihenkilöiden 
matkakustannukset ja organisointituki).  

Kustannukset, jotka aiheutuvat 
osallistujien majoituksesta 
valmistelutapaamisen aikana.  

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, 
jos kansallinen toimisto vaatii 
vakuuden. 

Syrjäisimmiltä alueilta ja 
merentakaisista maista ja alueilta 
tulevien tai niille lähtevien osallistujien 
korkeat matkakulut (ks. lisätietoja 
osasta ”Mitä muuta tästä toimesta on 
syytä tietää”) 

Todelliset kustannukset  

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset: 75 % 
tukikelpoisista kustannuksista 
 
Korkeat matkakulut: enintään 80 % tukikelpoisista 
kustannuksista. 
 
Muut kustannukset: 100 % tukikelpoisista 
kustannuksista. 
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B-osa: Liikkuvuushankkeet nuorisoa ja nuorisotyöntekijöitä varten 

B) EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISPALVELU  

Tukikelpoiset kustannukset Rahoitustapa Määrä Myöntämiskäytäntö 

Matkatuki 

Osallistujien ja heidän 
avustajiensa/tukihenkilöidensä 
edestakaiset matkakustannukset 
asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle  

 

Lisäksi mahdollisesta 
valmistelutapaamisesta aiheutuvat 
matkakustannukset (tarvittaessa). 

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

Kun matkan pituus on 10–99 km:  
20 euroa osallistujaa kohden 

Perusteena osallistujakohtainen matkan pituus. 
Etäisyydet on laskettava Euroopan komission 
verkkosivuilla olevalla välimatkalaskimella.22 
Hakijan on ilmoitettava yhdensuuntaisen matkan 
pituus laskeakseen edestakaiselle matkalle 
myönnettävän EU:n tuen määrän.23  
 

Kun matkan pituus on 100–499 km:  

180 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 500–1 999 km:  

275 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 2 000–2 999 km:  

360 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 3 000–3 999 km:  

530 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 4 000–7 999 km:  

820 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on vähintään 8 000 km:  

1 300 euroa osallistujaa kohden 

Täydennys 
korkeisiin kotimaan 
sisäisiin 
matkakustannuksiin 

Lisätuki:  

 Kotimaan sisäinen meno-
paluumatka jatkoyhteyksiä 
tarjoavalle lentoasemalle tai 
päälentoasemalle ja (tai) 
rautatieasemalle/linja-
autoasemalle  

ja/tai 

 vastaanottavan maan sisäinen 
meno-paluumatka syrjäseudulla 
sijaitsevaan lopulliseen 
määränpäähän (jatkoyhteyksiä 
tarjoavalta lentoasemalta tai 

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

Yli 255 euron suuruiset kotimaan sisäiset 
matkakustannukset:  

180 euroa osallistujaa kohden 
(avustajat/tukihenkilöt mukaan lukien) yhdeltä 
edestakaiselta matkalta24 

Korkeisiin kotimaan sisäisiin matkakustannuksiin, 
jotka ovat yli 225 euroa (edestakaiselta matkalta), 
ja edellyttäen, että ne perustellaan hyvin 
hakulomakkeessa.  

                                                            
22

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
23

 Jos esimerkiksi Espanjan Madridissa asuva henkilö osallistuu Italian Roomassa järjestettävään toimintoon, hakija laskee a) Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1365,28 km), b) valitsee tämän etäisyyden mukaisen etäisyyshaarukan (ts. 500–1 
999 km) ja c) laskee EU:n avustuksen, joka kattaa osan osallistujan edestakaisista matkakustannuksista Madridista Roomaan (275 euroa).  
24

 Jos osallistuja esittää asianmukaiset perustelut hakulomakkeessa, sillä on oikeus saada kaksi täydennystä kotimaan sisäisiin korkeisiin matkakustannuksiin osallistuakseen samaan liikkuvuustoimintoon: toisen kotimaan sisäiseen matkaan 
jatkoyhteyksiä tarjoavalle lentoasemalle tai päälentoasemalle ja/tai rautatieasemalle/linja-autoasemalle ja toisen vastaanottavaan maan sisäiseen matkaan syrjäseudulla sijaitsevaan lopulliseen kohteeseen.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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päälentoasemalta ja (tai) 
rautatieasemalta/linja-
autoasemalta 

 

Organisointituki 
Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen 
suoraan liittyvät kustannukset  

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

 

A5.2 vapaaehtoista kohden päivässä25 

 

Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto 
(mukaan lukien tarvittaessa yksi matkustuspäivä 
ennen toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen 
jälkeen) 

Yksilötuki  
”Taskuraha” vapaaehtoiselle 
henkilökohtaisia lisäkustannuksia varten  

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

 

A5.3 vapaaehtoista kohden päivässä 

 

Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto 
(mukaan lukien tarvittaessa yksi matkustuspäivä 
ennen toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen 
jälkeen). 

Kielivalmennustuki 

Kustannukset, jotka liittyvät osallistujille 
ennen lähtöä tai toiminnon aikana 
tarjottavaan tukeen, jotta he voisivat 
kohentaa taitojaan 
vapaaehtoistehtävien aikana 
käyttämässään kielessä.  

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

Vain toiminnoille, joiden kesto on 2–12 
kuukautta: 
150 euroa kielivalmennustukea tarvitsevaa 
osallistujaa kohden 

Ehdollinen: tukea voidaan hakea vain toiminnon 
ohjaamisessa käytetyn kielen opiskeluun, mikäli 
Erasmus+ -ohjelman verkkokielivalmennustuki ei 
tarjoa kyseistä kieltä.  

Erityistuki 

Avustajien/tukihenkilöiden perustellut 
oleskelukustannukset ja 
matkakustannukset, jos tällaisia 
osallistujia varten ei haeta tukea 
matkatukea koskevasta 
budjettikohdasta. Vammaisiin 
osallistujiin suoraan liittyvät 
lisäkustannukset (mukaan lukien 
perustellut matka- ja 
oleskelukustannukset, jos tällaisia 
osallistujia varten ei haeta tukea 
matkatukea ja organisointitukea 
koskevassa rahoitustaulukon osissa).  

Todelliset 
kustannukset  

100 % tukikelpoisista kustannuksista. 
Ehdollinen: erityistarpeisiin liittyvät kustannukset 
on perusteltava hakulomakkeessa.  

                                                            
25 Mukaan lukien muita heikommassa asemassa olevien EVS-vapaaehtoisten avustajat/tukihenkilöt.  
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Poikkeukselliset 
kulut 

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, 
oleskeluluvat ja rokotukset.  

Kustannukset siitä, että muita 
heikommassa asemassa olevia nuoria 
tuetaan osallistumaan toimintoihin 
tasavertaisesti muiden kanssa, mukaan 
lukien erityisvalmennus ja tehostettu 
mentorointi (pois lukien osallistujien ja 
avustajien/tukihenkilöiden 
matkakustannukset ja organisointituki).  

Kustannukset, jotka aiheutuvat 
osallistujien majoituksesta 
valmistelutapaamisen aikana.  

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, 
jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden. 

Syrjäisimmiltä alueilta ja 
merentakaisista maista ja alueilta 
tulevien tai niille lähtevien osallistujien 
korkeat matkakulut (ks. lisätietoja 
osasta ”Mitä muuta tästä toimesta on 
syytä tietää”) 

Todelliset 
kustannukset  

 
Vakuudesta aiheutuvat kustannukset: 75 % 
tukikelpoisista kustannuksista. 
 
Korkeat matkakulut: enintään 80 % 
tukikelpoisista kustannuksista. 
 
Muut kustannukset: 100 % tukikelpoisista 
kustannuksista. 

 

Ehdollinen: poikkeukselliset kulut on perusteltava 
hakulomakkeessa.  

 
 

C) NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS  

Tukikelpoiset kustannukset Rahoitustapa Määrä Myöntämiskäytäntö 

Matkatuki 

Osallistujien ja heidän 
avustajiensa/tukihenkilöidensä 
edestakaiset matkakustannukset 
asuinpaikkakunnalta 
tapahtumapaikalle 

Tuki yksikkökustannuksiin 

Kun matkan pituus on 10–99 km:  
20 euroa osallistujaa kohden 

Perusteena osallistujakohtainen 
matkan pituus. Etäisyydet on 
laskettava Euroopan komission 
verkkosivuilla olevalla 
välimatkalaskimella.26 Hakijan on 
ilmoitettava yhdensuuntaisen matkan 
pituus laskeakseen edestakaiselle 
matkalle myönnettävän EU:n tuen 
määrän.27  

Kun matkan pituus on 100–499 km:  

180 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 500–1 999 km:  

275 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 2 000–2 999 km:  

360 euroa osallistujaa kohden 

                                                            
26

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
27

 Jos esimerkiksi Espanjan Madridissa asuva henkilö osallistuu Italian Roomassa järjestettävään toimintoon, hakija laskee a) Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1365,28 km), b) valitsee tämän etäisyyden mukaisen etäisyyshaarukan (ts. 500–1 
999 km) ja c) laskee EU:n avustuksen, joka kattaa osan osallistujan edestakaisista matkakustannuksista Madridista Roomaan (275 euroa).  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Kun matkan pituus on 3 000–3 999 km:  

530 euroa osallistujaa kohden 

 

Kun matkan pituus on 4 000–7 999 km:  

820 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on vähintään 8 000 km:  

1 300 euroa osallistujaa kohden 

Täydennys 
korkeisiin kotimaan 
sisäisiin 
matkakustannuksiin 

Lisätuki:  

 Kotimaan sisäinen meno-
paluumatka jatkoyhteyksiä 
tarjoavalle lentoasemalle tai 
päälentoasemalle ja (tai) 
rautatieasemalle/linja-
autoasemalle  

ja/tai 

 vastaanottavan maan sisäinen 
meno-paluumatka syrjäseudulla 
sijaitsevaan lopulliseen 
määränpäähän (jatkoyhteyksiä 
tarjoavalta lentoasemalta tai 
päälentoasemalta ja (tai) 
rautatieasemalta/linja-
autoasemalta 

 

Tuki yksikkökustannuksiin 

Yli 255 euron suuruiset kotimaan sisäiset 
matkakustannukset:  

180 euroa osallistujaa kohden (avustajat/tukihenkilöt 
mukaan lukien) yhdeltä edestakaiselta matkalta28 

Korkeisiin kotimaan sisäisiin 
matkakustannuksiin, jotka ovat yli 225 
euroa (edestakaiselta matkalta), ja 
edellyttäen, että ne perustellaan hyvin 
hakulomakkeessa.  

Organisointituki 
Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen 
suoraan liittyvät kustannukset  

Tuki yksikkökustannuksiin 
A5.4 toiminnon päivää ja osallistujaa kohden29 

Enintään 1 100 euroa osallistujaa kohden30  

Perusteena osallistujakohtainen 
oleskelun kesto (mukaan lukien 
tarvittaessa yksi matkustuspäivä ennen 
toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen 
jälkeen) 

                                                            
28

 Jos osallistuja esittää asianmukaiset perustelut hakulomakkeessa, sillä on oikeus saada kaksi täydennystä kotimaan sisäisiin korkeisiin matkakustannuksiin osallistuakseen samaan liikkuvuustoimintoon: toisen kotimaan sisäiseen matkaan 
jatkoyhteyksiä tarjoavalle lentoasemalle tai päälentoasemalle ja/tai rautatieasemalle/linja-autoasemalle ja toisen vastaanottavaan maan sisäiseen matkaan syrjäseudulla sijaitsevaan lopulliseen kohteeseen.  
29

 Myös kouluttajat, yhteyshenkilöt ja avustajat/tukihenkilöt. 
30

 Myös kouluttajat, yhteyshenkilöt ja avustajat/tukihenkilöt.  
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Erityistuki 

Vammaisiin osallistujiin ja heidän 
avustajiinsa/tukihenkilöihinsä suoraan 
liittyvät lisäkustannukset (mukaan 
lukien perustellut matka- ja 
oleskelukustannukset, jos tällaisia 
osallistujia varten ei haeta tukea 
matkatukea ja organisointitukea 
koskevista budjettikohdista)  

Todelliset kustannukset  100 % tukikelpoisista kustannuksista. 

Ehdollinen: Erityistarpeisiin liittyvät 
kustannukset ja poikkeukselliset kulut 
on perusteltava hakulomakkeessa. 

Poikkeukselliset 
kulut 

Viisumit ja niihin liittyvät 
kustannukset, oleskeluluvat ja 
rokotukset. 

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, 
jos kansallinen toimisto vaatii 
vakuuden. 

Syrjäisimmiltä alueilta ja 
merentakaisista maista ja alueilta 
tulevien tai niille lähtevien osallistujien 
korkeat matkakulut (ks. lisätietoja 
osasta ”Mitä muuta tästä toimesta on 
syytä tietää”) 

Todelliset kustannukset  

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset: 75 % 
tukikelpoisista kustannuksista. 
Korkeat matkakulut: enintään 80 % tukikelpoisista 
kustannuksista. 
Muut kustannukset: 100 % tukikelpoisista 
kustannuksista. 

 

 



 
 

24 
 

D) STRATEGISET EVS-HANKKEET  

Tukikelpoiset kustannukset Rahoitustapa Määrä Myöntämiskäytäntö 

Matkatuki 

Osallistujien ja heidän 
avustajiensa/tukihenkilöidensä 
edestakaiset matkakustannukset 
asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle  

 

Lisäksi mahdollisesta 
valmistelutapaamisesta aiheutuvat 
matkakustannukset (tarvittaessa). 

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

Kun matkan pituus on 10–99 km:  
20 euroa osallistujaa kohden 

Perusteena osallistujakohtainen matkan pituus. 
Etäisyydet on laskettava Euroopan komission 
verkkosivuilla olevalla välimatkalaskimella.31 
Hakijan on ilmoitettava yhdensuuntaisen matkan 
pituus laskeakseen edestakaiselle matkalle 
myönnettävän EU:n tuen määrän.32  
 

Kun matkan pituus on 100–499 km:  

180 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 500–1 999 km:  

275 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 2 000–2 999 km:  

360 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 3 000–3 999 km:  

530 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on 4 000–7 999 km:  

820 euroa osallistujaa kohden 

Kun matkan pituus on vähintään 8 000 km:  

1 300 euroa osallistujaa kohden 

Täydennys 
korkeisiin kotimaan 
sisäisiin 
matkakustannuksiin 

Lisätuki:  

 Kotimaan sisäinen meno-
paluumatka jatkoyhteyksiä 
tarjoavalle lentoasemalle tai 
päälentoasemalle ja (tai) 
rautatieasemalle/linja-
autoasemalle  

ja/tai 

 vastaanottavan maan sisäinen 
meno-paluumatka syrjäseudulla 
sijaitsevaan lopulliseen 
määränpäähän (jatkoyhteyksiä 
tarjoavalta lentoasemalta tai 
päälentoasemalta ja (tai) 
rautatieasemalta/linja-

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

Yli 255 euron suuruiset kotimaan sisäiset 
matkakustannukset:  

180 euroa osallistujaa kohden 
(avustajat/tukihenkilöt mukaan lukien) yhdeltä 
edestakaiselta matkalta33 

Korkeisiin kotimaan sisäisiin matkakustannuksiin, 
jotka ovat yli 225 euroa (edestakaiselta matkalta), 
ja edellyttäen, että ne perustellaan hyvin 
hakulomakkeessa.  

                                                            
31

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
32

 Jos esimerkiksi Espanjan Madridissa asuva henkilö osallistuu Italian Roomassa järjestettävään toimintoon, hakija laskee a) Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1365,28 km), b) valitsee tämän etäisyyden mukaisen etäisyyshaarukan (ts. 500–1 
999 km) ja c) laskee EU:n avustuksen, joka kattaa osan osallistujan edestakaisista matkakustannuksista Madridista Roomaan (275 euroa).  
33

 Jos osallistuja esittää asianmukaiset perustelut hakulomakkeessa, sillä on oikeus saada kaksi täydennystä kotimaan sisäisiin korkeisiin matkakustannuksiin osallistuakseen samaan liikkuvuustoimintoon: toisen kotimaan sisäiseen matkaan 
jatkoyhteyksiä tarjoavalle lentoasemalle tai päälentoasemalle ja/tai rautatieasemalle/linja-autoasemalle ja toisen vastaanottavaan maan sisäiseen matkaan syrjäseudulla sijaitsevaan lopulliseen kohteeseen.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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autoasemalta 

 

Organisointituki 
Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen 
suoraan liittyvät kustannukset  

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

 

A5.2 vapaaehtoista kohden päivässä34 

 

Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto 
(mukaan lukien tarvittaessa yksi matkustuspäivä 
ennen toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen 
jälkeen) 

Yksilötuki  
”Taskuraha” vapaaehtoiselle 
henkilökohtaisia lisäkustannuksia varten  

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

 

A5.3 vapaaehtoista kohden päivässä 

 

Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto 
(mukaan lukien tarvittaessa yksi matkustuspäivä 
ennen toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen 
jälkeen) 

Kielivalmennustuki 

Kustannukset, jotka liittyvät osallistujille 
ennen lähtöä tai toiminnon aikana 
tarjottavaan tukeen, jotta he voisivat 
kohentaa taitojaan 
vapaaehtoistehtävien aikana 
käyttämässään kielessä.  

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

Vain toiminnoille, joiden kesto on 2–12 
kuukautta: 
150 euroa kielivalmennustukea tarvitsevaa 
osallistujaa kohden 

Ehdollinen: tukea voidaan hakea vain toiminnon 
ohjaamisessa käytetyn kielen opiskeluun, mikäli 
Erasmus+ -ohjelman verkkokielivalmennustuki ei 
tarjoa kyseistä kieltä.  

Erityistuki 

Avustajien/tukihenkilöiden perustellut 
oleskelukustannukset ja 
matkakustannukset, jos tällaisia 
osallistujia varten ei haeta tukea 
matkatukea koskevasta 
budjettikohdasta. Vammaisiin 
osallistujiin suoraan liittyvät 
lisäkustannukset (mukaan lukien 
perustellut matka- ja 
oleskelukustannukset, jos tällaisia 
osallistujia varten ei haeta tukea 
matkatukea ja organisointitukea 
koskevista budjettikohdista)  

Todelliset 
kustannukset  

100 % tukikelpoisista kustannuksista. 
Ehdollinen: erityistarpeisiin liittyvät kustannukset 
on perusteltava hakulomakkeessa.  

                                                            
34

 Mukaan lukien muita heikommassa asemassa olevien EVS-vapaaehtoisten avustajat/tukihenkilöt. 
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Poikkeukselliset 
kulut 

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, 
oleskeluluvat ja rokotukset.  

Kustannukset siitä, että muita 
heikommassa asemassa olevia nuoria 
tuetaan osallistumaan toimintoihin 
tasavertaisesti muiden kanssa, mukaan 
lukien erityisvalmennus ja tehostettu 
mentorointi (pois lukien osallistujien ja 
avustajien/tukihenkilöiden 
matkakustannukset ja organisointituki).  

Kustannukset, jotka aiheutuvat 
osallistujien majoituksesta 
valmistelutapaamisen aikana.  

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, 
jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden. 

Syrjäisimmiltä alueilta ja 
merentakaisista maista ja alueilta 
tulevien tai niille lähtevien osallistujien 
korkeat matkakulut (ks. lisätietoja 
osasta ”Mitä muuta tästä toimesta on 
syytä tietää”) 

Todelliset 
kustannukset  

 
Vakuudesta aiheutuvat kustannukset: 75 % 
tukikelpoisista kustannuksista. 
 
Korkeat matkakulut: enintään 80 % 
tukikelpoisista kustannuksista. 
 
Muut kustannukset: 100 % tukikelpoisista 
kustannuksista. 

 

Ehdollinen: poikkeukselliset kulut on perusteltava 
hakulomakkeessa.  

 

Täydentävien 
toimintojen 
kulut 

Kustannukset, jotka liittyvät suoraan 
täydentävien hanketoimintojen 
toteuttamiseen, esimerkiksi  

 

Välilliset kustannukset:  

Tukikelpoisina välillisinä kustannuksina 
hyväksytään kiinteämääräinen summa, 
joka on korkeintaan 7 % hankkeen 
täydentävien toimintojen tukikelpoisista 
välittömistä kustannuksista ja jonka 
oletetaan kattavan hankkeesta 
täydentävistä toiminnoista aiheutuvat 
yleiset hallintokustannukset (esim. sähkö- 
tai internetlaskut, tilakustannukset ja 
vakinaisesta henkilöstöstä aiheutuvat 
kustannukset). 

Todelliset 
kustannukset  

Enintään 80 % tukikelpoisista kustannuksista 
Ehdollinen: nämä kustannukset on perusteltava 
hakulomakkeessa ja perusteltava suunnitelluilla 
toiminnoilla. 
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

E) ORGANISOINTITUKI  

Tukisummat määräytyvät sen mukaan, missä maassa liikkuvuustoiminto tapahtuu. Kun hanketta ehdottaa alueellinen tai 
valtakunnallinen julkisyhteisö, maakuntaliitto, eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä tai yritysten 
yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin, seuraavat summat alennetaan 50 prosenttiin. 

 

 
 Nuorisovaihdot 

(euroa päivässä) 

 
Eurooppalainen 

vapaaehtoispalvelu 
(euroa päivässä) 

 

Nuorisotyöntekijöiden 
liikkuvuus 

(euroa päivässä)  

 A5.1 A5.2 A5.4 

Belgia 37 20 65 

Bulgaria 32 17 53 

Tšekki 32 17 54 

Tanska 40 21 72 

Saksa 33 18 58 

Viro 33 18 56 

Irlanti 39 21 74 

Kreikka 38 21 71 

Espanja 34 18 61 

Ranska 37 19 66 

Kroatia 35 19 62 

Italia 39 21 66 

Kypros 32 21 58 

Latvia 34 19 59 

Liettua 34 18 58 

Luxemburg 36 21 66 

Unkari 33 17 55 

Malta 37 20 65 

Alankomaat 39 21 69 

Itävalta 39 18 61 

Puola 34 18 59 

Portugali 37 20 65 

Romania 32 17 54 

Slovenia 34 20 60 

Slovakia 35 19 60 

Suomi 39 21 71 

Ruotsi 39 21 70 

Yhdistynyt kuningaskunta 40 21 76 

entinen Jugoslavian 
tasavalta Makedonia 

28 15 45 

Islanti 39 21 71 

Liechtenstein 39 21 74 

Norja 40 21 74 

Turkki 32 17 54 

Kumppanimaa 29 15 48 
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Part B – Mobility project for young people and youth workers 

F) YKSILÖTUKI  

Tukisummat määräytyvät sen mukaan, missä maassa liikkuvuustoiminto tapahtuu.  

 

  
Eurooppalainen 

vapaaehtoispalvelu 
(euroa päivässä) 

 

 

 A5.3 

Belgia 4 

Bulgaria 3 

Tšekki 4 

Tanska 5 

Saksa 4 

Viro 3 

Irlanti 5 

Kreikka 4 

Espanja 4 

Ranska 5 

Kroatia 4 

Italia 4 

Kypros 4 

Latvia 3 

Liettua 3 

Luxemburg 4 

Unkari 4 

Malta 4 

Alankomaat 4 

Itävalta 4 

Puola 3 

Portugali 4 

Romania 2 

Slovenia 3 

Slovakia 4 

Suomi 4 

Ruotsi 4 

Yhdistynyt kuningaskunta 5 

entinen Jugoslavian tasavalta 
Makedonia 

2 

Islanti 5 

Liechtenstein 5 

Norja 5 

Turkki 3 

Kumppanimaa 2 
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Sivu 294  

e. EVS-VAPAAEHTOISTEN OSALLISTUMISEDELLYTYKSET  

VALINTA 

Vapaaehtoisten valinnan voi suorittaa mikä tahansa hankkeeseen osallistuva organisaatio (yleensä valinnan suorittaa 
lähettävä tai koordinoiva organisaatio).  
 
Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun voivat osallistua kaikki nuoret, myös muita heikommassa asemassa olevat nuoret. 
Vapaaehtoiset on valittava oikeudenmukaisella, avoimella ja puolueettomalla tavalla. Etninen ryhmä, uskonto, 
sukupuolinen suuntautuminen, poliittinen mielipide tai muu sellainen ei saa vaikuttaa valintaan. Vapaaehtoiselta ei saa 
edellyttää aiempaa tutkintoa, koulutustasoa, tiettyä kokemusta tai kielitaitoa. EVS-toimintoon liittyvien työtehtävien 
luonteen tai hankkeen taustan niin vaatiessa vapaaehtoiselta voidaan edellyttää tiettyjä ominaisuuksia.  
 
Kun EVS-akkreditoidut organisaatiot valitsevat osallistujia pitkäkestoiseen vapaaehtoistoimintaan, joka sisältyy Euroopan 
solidaarisuusjoukkoihin liittyviin EVS-toimiin (eli toiminta kestää kestävät 2–12 kuukautta ja toteutetaan tapahtuvat jossakin 
ohjelmamaassa), on erittäin suotavaa, että valinnassa käytetään eurooppalaisten solidaarisuusjoukkojen tietokantaa, johon 
kaikki kiinnostuneet nuoret rekisteröivät profiilinsa. Valintaprosessissa olisi aina noudatettava eurooppalaisen 
vapaaehtoispalvelun ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja laatuvaatimuksia. 

VAPAAEHTOISEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS 

Ennen lähtöä jokaisen EVS-vapaaehtoisen on allekirjoitettava koordinoivan organisaation kanssa 
vapaaehtoispalvelusopimus, jossa määritellään vapaaehtoispalvelun aikana suoritettavat tehtävät sekä tavoitellut 
oppimistulokset jne. Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä vapaaehtoispalveluun osallistuva saa koordinoivalta 
organisaatiolta EVS-tietopaketin (Info-kit), jossa kerrotaan, mitä vapaaehtoispalvelulta voi odottaa, miten Youthpass-
verkkotyökalua käytetään ja miten osallistuja saa todistuksen toiminnon päätyttyä. Sopimus on kumppanien ja 
vapaaehtoisten kesken laadittava sisäinen asiakirja: tuen myöntävä kansallinen toimisto voi kuitenkin edellyttää sitä. 
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MUUT MUUTOKSET OHJELMAOPPAASEEN 

 

1. Korkeakouluopiskelijoiden ja -henkilöstön liikkuvuus 

Sivu 37  

Alaviite 20: Harjoittelujaksoja ohjelma- ja kumppanimaiden välillä ei toteuteta EU-varoista vuonna 2016 2017 
Erasmus+ -apurahalla eikä ns. nollatuella. 
 

Sivu 40 

Alaviitteessä 24 mainittu verkko-osoite ec.europa.eu/institutions/index_fi.htm on korvattu seuraavalla osoitteella: 
 
 http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_fi 

 

2. Rahoitussäännöt 

Sivu 46 

Hakijoiden on esitettävä korkeakouluopiskelijoiden ja -henkilöstön liikkuvuustoimintoja koskevassa hakulomakkeessa 
seuraavat tiedot:  
 

 liikkuvuustoimintoihin osallistuvien opiskelijoiden ja henkilöstöön kuuluvien oletettu määrä, 
 suunniteltujen liikkuvuustoimintojen kokonaiskesto. osallistujaa kohden, 

 
 kahtena edellisvuonna toteutuneiden (opiskelijoiden ja henkilöstön) liikkuvuustoimintojen määrä ja 

kokonaiskesto. 
  

Ohjelmamaiden kansalliset toimistot myöntävät hakijoille tältä pohjalta tukea tiettyyn määrään liikkuvuustoimintoja, 

jotka eivät voi ylittää hakijan ehdottamaa enimmäismäärä. 

 
 

3. Organisointituki edunsaajalle (korkeakouluille tai konsortioille) 

Sivu 47 

Sekä ohjelma- että kumppanimaiden korkeakoulut sitoutuvat noudattamaan kaikkia Erasmus-peruskirjan periaatteita 
laadukkaan liikkuvuuden varmistamiseksi. Niiden on esimerkiksi varmistettava, että ulkomaille lähtevät opiskelijat ovat 
valmentautuneet huolella muun muassa hankkimalla riittävän kielitaidon, ja tarjottava saapuville opiskelijoille 
asianmukaista kielivalmennustukea. Siinä voidaan hyödyntää korkeakouluissa jo tarjolla olevia kielenopetusjärjestelyjä. 
Ne korkeakoulut, jotka pystyvät tarjoamaan opiskelijoille ja henkilöstölle kielivalmennustukea sisältävää laadukasta 
liikkuvuutta pienemmin kustannuksin (tai rahoitusta on tarjolla muista kuin EU-lähteistä), voivat siirtää 50 prosenttia 
osan organisointituesta vielä muiden liikkuvuustoimintojen rahoitukseen. Tämä joustovara täsmennetään 
tukisopimuksessa. 

 

 

4. C) Henkilöstön liikkuvuustuki 

Sivu 51 (selvyyden vuoksi taulukko esitetään kokonaisuudessaan seuraavalla sivulla)  

 

Kun matkan pituus on 10–99 km:  
a) Ohjelmamaiden välinen henkilöstön liikkuvuus: 20 euroa osallistujaa kohden 
b) Ohjelma- ja kumppanimaiden välinen henkilöstön liikkuvuus: 0 euroa osallistujaa kohden 

 

file:///C:/Users/Maria/Documents/Maria/työt/2010-2016/Teija%20Salli/EAC-2016-00166-00-00/käännös/ec.europa.eu/institutions/index_fi.htm
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Kun matkan pituus on vähintään 8 000 km:  
a) Ohjelmamaiden välinen henkilöstön liikkuvuus: 1 300 euroa osallistujaa kohden 
b) Ohjelma- ja kumppanimaiden välinen henkilöstön liikkuvuus: 1 100 euroa osallistujaa kohden 

C) HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUSTUKI 

Henkilöstö saa EU:lta tukea ulkomaanjakson matka- ja oleskelukustannuksiin seuraavasti: 
 

Tukikelpoiset kustannukset Rahoitustapa Määrä Myöntämiskäytäntö 

Matkatuki 

Osallistujien 
edestakaiset 
matkakustannukset 
asuinpaikkakunnalta 
tapahtumapaikalle 

Tuki 
yksikkökustannuksiin 

Kun matkan pituus on 
10–99 km:  

a) Ohjelmamaiden 
välinen henkilöstön 
liikkuvuus: 20 euroa 
osallistujaa kohden 

b) Ohjelma- ja 
kumppanimaiden 
välinen henkilöstön 
liikkuvuus: 0 euroa 
osallistujaa kohden 

Perusteena 
osallistujakohtainen 
matkan pituus. 
Etäisyydet on 
laskettava Euroopan 
komission 
verkkosivuilla olevalla 
välimatkalaskimella.35 
Hakijan on 
ilmoitettava 
yhdensuuntaisen 
matkan pituus 
laskeakseen 
edestakaiselle 
matkalle 
myönnettävän EU:n 
tuen määrän.36 
 

Kun matkan pituus on 
100–499 km:  

180 euroa osallistujaa 
kohden 

Kun matkan pituus on 
500–1 999 km:  

275 euroa osallistujaa 
kohden 

Kun matkan pituus on 2 
000–2 999 km:  

360 euroa osallistujaa 
kohden 

Kun matkan pituus on 3 
000–3 999 km:  

530 euroa osallistujaa 
kohden 

Kun matkan pituus on 4 
000–7 999 km:  

820 euroa osallistujaa 
kohden 

Kun matkan pituus on 
vähintään 8 000 km:  

a) Ohjelmamaiden 
välinen henkilöstön 
liikkuvuus: 1 300 euroa 
osallistujaa kohden 

b) Ohjelma- ja 
kumppanimaiden 
välinen henkilöstön 
liikkuvuus: 1 100 euroa 
osallistujaa kohden 
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5. Lisäapurahat maailman prioriteettialueilta tuleville opiskelijoille 

Sivu 121 

Rahoitettaviksi ehdotetut EMJMD-ohjelmat voivat saada enintään 24 ylimääräistä opiskelija-apurahaa koko 
maisterikurssin ajaksi (kolme opiskelijavalintaa). Lisäapurahojen tarkoituksena on saavuttaa EU:n ulkosuhteiden 
tärkeimmät korkeakoulupoliittiset tavoitteet ja ottaa huomioon tasoerot, joita asianomaisten kumppanimaiden talous- 
ja yhteiskuntakehityksessä ilmenee. Apurahat on myönnettävä opiskelijoille, jotka tulevat yhdeksältä kahdeksalta eri 
alueelta: 

 

6. Päällekkäisten tukien kielto 

Sivu 261 

Jokainen EU:n rahoittama hanke voi saada vain yhtä tukea EU-budjetista kullekin edunsaajalle. Samoja kustannuksia ei 
missään olosuhteissa saa rahoittaa unionin talousarviosta kahdesti.  
Päällekkäisrahoitusriskin välttämiseksi hakijoiden on ilmoitettava hakemuksen asianomaisessa osiossa kaikki samalle 
vuodelle myönnetyt tai haetut rahoitusmäärät ja niiden lähteet riippumatta siitä, onko kyseessä sama hanke vai jokin 
muu hanke, toimintatuet mukaan luettuina. 
 
Saman hakijan tai samaan kumppaniryhmään kuuluvan toisen kumppanin jättämät täysin samanlaiset tai hyvin 
samankaltaiset hakemukset arvioidaan erityisen huolellisesti päällekkäisrahoitusriskin välttämiseksi. 
 
Kansallisten toimistojen hallinnoimissa hajautetuissa toimissa Ssaman hakijan tai kumppaniryhmän samaan tai eri 
toimistoon tai toimeenpanovirastoon kahdesti tai useammin jättämä sama hakemus voi saada rahoitusta vain kerran 
hylätään aina. Saman hakijan tai samaan kumppaniryhmään kuuluvan toisen kumppanin jättämät täysin samanlaiset tai 
hyvin samankaltaiset hakemukset arvioidaan erityisen huolellisesti ja saatetaan hylätä samoin perustein. 

 
 
 

7. Hankevaiheiden määräajat ja maksuja koskevat säännöt 

Sivu 268 

AT1: 
Korkeakouluopiskelijoiden 
ja -henkilöstön liikkuvuus 

4 kk hakemuksen 
jättämismääräajasta 

4 kk hakemuksen 
jättämismääräajasta 

60 
kalenteripäivän 
kuluessa siitä, 

kun kansallinen 
toimisto on 

vastaanottanut 
loppuraportin 

2 
Ei 

Kyllä 

Ennakkomaksu: 
80 % + 20 % 

Loppumaksu: 
0 % 

AT2: Enintään 2 vuotta 
kestävät strategiset 

kumppanuushankkeet 

4 kk hakemuksen 
jättämismääräajasta 

5 kk hakemuksen 
jättämismääräajasta 

60 
kalenteripäivän 
kuluessa siitä, 

kun kansallinen 
toimisto on 

vastaanottanut 
loppuraportin 

1 
Kyllä 

Ei 

Ennakkomaksu: 
80 % 

Loppumaksu: 
20 % 
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8. ECVET 

Sivut 22, 282, 285, 338 

Näillä sivuilla mainitun ECVET:n verkkosivuston osoite http://www.ecvet-team.eu/ on korvattu seuraavalla osoitteella: 
 
http://www.ecvet-secretariat.eu 
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