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• Suljethan mikrofonin esityksen ajaksi.

• Materiaalit löytyvät verkkosivuiltamme webinaarin jälkeen. 

• Kysymyksiä voi esittää chatissa. Käydään niitä läpi lopuksi ja 
jokaisen kokonaisuuden jälkeen. 

ERASMUS+ Sport (painopisteet, hakumenettely)

KA1 urheiluhenkilöstön liikkuvuus

-tavoitteet, liikkuvuusmuodot, rahoitussäännöt

KA2 pienimuotoiset kumppanuushankkeet

-tavoitteet, esimerkkihankkeet, rahoitussäännöt



Osallistuminen
kannattaa

• Verkostoituminen ja kansainvälisen yhteistyön
käynnistäminen. 

• Seuratoimijoiden kv-osaamisen lisääminen.

• Uusia resursseja, toimintapoja ja 
yhteistyökumppaneita

• Ideoiden kokeilu. Muiden maiden 
organisaatioiden hyvien käytäntöjen
siirtämistä omaan organisaatioon

• Kokemusta kansainvälisen hankkeen
koordinoinnista (min. 2 tahoa).

• Kevyt hallinto, omarahoitusta ei edellytetä, 
70% avustuksesta maksetaan ennen
hankekauden alkua. 



• Erasmus+ 
-ohjelmassa 
painottuvat: 

Osallisuus ja 
moninaisuus

Ympäristö ja 
ilmastonmuutoksen 
torjunta

Digitaalisuus

Yhteiset arvot, 
kansalaistoiminta ja 
osallistuminen
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Keskeiset elementit hankkeen sisältöä ja 
työskentelytapoja suunnitellessa:

• Ympäristövastuu hankkeet suunnitellaan ympäristöystävällisiksi ja niiden kaikkiin osiin olisi 

sisällyttävä vihreitä käytäntöjä (webinaarit, kestävät liikkuvuus- ja ruokailuvaihtoehdot yms.) 

• Osallisuus ja moninaisuus Erasmus+ -ohjelman kaikissa toimissa pyritään edistämään 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. (tasa-arvo, maantieteellinen 

/ sosiaalinen ulottuvuus yms.) 

• Digitaalinen ulottuvuus Virtuaalinen yhteistyö ja kokeilut virtuaali- ja monimuoto-oppimisen 

mahdollisuuksilla (virtuaaliset hankekokoukset, webinaarit yms.) 



ERASMUS+ SPORT 2021-2027

• Kannustaa osallistumaan urheiluun 
ja terveyttä edistävään liikuntaan

• Edistää urheilun integriteettiä ja 
arvoja 

• Koulutuksen edistäminen 
urheilussa ja sen kautta 

• Torjuu väkivaltaa, rasismia, 
syrjintää ja suvaitsemattomuutta 
urheilussa EU:n urheilualan työsuunnitelma 2021-2024 

(EU Work Plan for Sport prioritites)



KA1 Kansalliset Erasmus+ toimistot ohjelmamaissa

KA2 Keskitetty ohjelmahallinto Brysselissä (EACEA)

Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston (DG EAC) alainen 
toimeenpanovirasto EACEA vastaa KA2 Erasmus+  Sport hankkeiden 
toimeenpanosta (hakukierrosten koordinointi, hakemusten arviointi, 
sopimukset edunsaajien kanssa, käynnissä olevien hankkeiden tuki, 
loppuraportointi). 

OPH vastaa KA1 urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeiden 
toimeenpanosta. Ohjelmamaissa Erasmus+ kansalliset 
toimistot järjestävät tarjoavat hakuneuvontaa. Suomessa 
Opetushallitus neuvoo, kouluttaa ja tukee Erasmus+ Sport 
hakuprosessissa. 



ERASMUS+ 
SPORT

2021-2027 

470M€

ERASMUS+ SPORT 2023
~53 milj. €

PIENIMUOTOISET 
KUMPPANUUS-

HANKKEET 
(small-scale partnerships)

30000€
60000€

Haku päättyy
22.3.2023

KUMPPANUUS
-HANKKEET

(partnerships) 

120000€
250000€
400000€

Haku päättyy 
22.3.2023

VOITTOA 
TAVOITTELEMAT-
TOMAT 
URHEILUTAPAH-

TUMAT

(non-for profit
sport events)

200000€
300000€
450000€

Haku päättyy 
22.3.2023

KAPASITEETIN 
VAHVISTAMIS-
HANKKEET

(capacity
buildning in 

sport)

100000€
200000€

Haku päättyy 
7.4.2023

EACEA

KA2

URHEILUHENKILÖSTÖN 
LIIKKUVUUS (KA1)

(mobility of sport staff)

(tuki kesto, kohdemaa, 
osallistujien lukumäärä) 

Haku päättyy
23.2.2023 

O
P
H



KA1 urheiluhenkilöstön liikkuvuus

• Valmentajien, henkilöstön sekä vapaaehtoisten 
on mahdollisuus parantaa osaamistaan, 
pätevyyttään ja hankkia uusia taitoja 
liikkuvuuden kautta toisessa organisaatiossa 
kehittäen näin ensisijaisesti myös liikunta- ja 
urheiluseurojen valmiuksia.

• KA1 urheiluhenkilöstön liikkuvuushanketta 
voivat hakea ensisijaisesti liikunta- ja 
urheiluseurat, jotka haluavat lähettää 
valmentajia, henkilöstöä ja/tai seuratoimijoita 
ulkomaille.

• Liikkuvuushankkeissa hakijana toimii 
aina organisaatio. Samasta organisaatiosta 
liikkuvuusjaksolle voi lähteä 1-10 henkilöä.

• Hankkeiden avulla jaetaan parhaita käytäntöjä 
ja lisätään osallistujien tietoisuutta EU:n 
urheilun työsuunnitelman (EU workplan for 
Sport) tavoitteista käytännössä.

• Hankkeiden kesto on 3-18 kuukautta, jonka 
hakijataho määrittelee itse 
hakemusvaiheessa.

• Hankkeet alkavat samana vuonna kesäkuun 1. 
päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana

• Hakemus jätetään verkkopohjaiseen 
lomakkeeseen ja sen voi jättää joko suomeksi, 
ruotsiksi tai englanniksi. 



KA1 liikkuvuusmuodot 

Job shadowing and observation periods

• Liikkuvuusjakson osallistuja(t) viettää 2-14 päivää toisen 
maan organisaatiossa tavoitteinaan oppia uusia 
käytäntöjä ja kerätä uusia ideoita tarkkailemalla ja 
olemalla vuorovaikutuksessa niin valmentajien, 
henkilöstön ja/tai vapaaehtoisten kanssa heidän 
päivittäisessä toiminnassaan isäntäorganisaatiossa.

• Kehittää  osallistujien tahon toimintaa verkostoitumalla 
kohdeorganisaation työtekijöiden kanssa ja 
havainnoimalla heidän työtään.

• Yksilötuki 140 -180€ / pvä riippuen kohdemaasta. 

Coaching or training assignments

• Liikkuvuusjakson osallistuja valmentaa tai järjestää 
koulutusta oppien ja vaihtamalla kokemuksia 
vertaistensa kanssa 15-60 päivän ajan.

• Tässä liikkuvuusmuodossa valmennetaan ja 
koulutetaan ulkomailla, toisessa urheilualan 
organisaatiossa. Kehittää osallistujan osaamista 
toisessa työympäristössä sekä vaihtamalla hyviä 
käytäntöjä vertaistensa kanssa. 

• Yksilötuki 98 – 126€ / pvä riippuen kohdemaasta. 



Erasmus+ avustus
Euromääräinen tuki määräytyy hakemuksessa laskettavilla
yksikkökuluilla kohdentuen osallistujien matka-, oleskelu-
ja organisointikuluihin seuraavasti:

• Matkatuki 23-1500€ / osallistuja (määrittyy komission
välimatkalaskurilla)

• Yksilötuki elinkustannuksiin 98-180€ / pv (määrittyy
liikkuvuusjakson keston ja isäntäorganisaation mukaan)

• Organisointituki 350€ / osallistuja

• Valmisteleva vierailu 575€ / osallistuja

• Osallisuustuki (inkluusio) 100€ / osallistuja 100% tukihenkilön
kustannukset

• Poikkeukselliset kulut 80% (viisumit, oleskeluluvat yms.)



KA2 pieni kumppanuushanke 
(small scale partnerships)

• Tavoitteena houkutella Erasmus+ ohjelman pariin uusia toimijoita, 
vähemmän kokeneita organisaatioita tuomalla  ohjelma paremmin näiden 
ulottuville 

• Matalalla kynnyksellä mukaan ohjelmaan > yksinkertainen hallinto kiinteä 
avustussumma, jonka hakijatahot valitsevat 30000€ / 60000€

• Tavoitteena mm. yhteistyön käynnistäminen, hyvien käytäntöjen 
vaihtaminen, verkostoituminen, toimijoiden osaamisen parantaminen

• Hanke voi sisältää joustavasti erilaisia toimintoja: toisilta oppimista, 
pienimuotoista kehittämistä, työpajoja, tapaamisia, koulutusta jne. 
Toiminnot voivat olla sekä virtuaalisia että fyysisiä. 

• Hankkeen sisältö suunnitellaan mukana olevien tahojen tarpeiden ja 
kiinnostuksen mukaan 

• Suositeltavaa sisällyttää hakemukseen vähintään yksi paikallinen tai 
alueellinen urheiluseura



Hanke-esimerkki 30 000€ (KA2)
Co: Local sport club from FI partner:  sport club from Poland 12 
months ”aiming to better engage and support young coaches”

30 000€

1 Virtual project meetings (every other month 6) 1800€

2 Virtual seminar (webinar): ”being a young coach -sharing
experiences”

1200€

3 Study visit to Finland 8 persons from Poland ”sharing good praxis
how to engage and support young coaches”

10000€

4 Local workshops in both countries: ”how the sport club could
better support young coaches?” Collecting ideas and feedback 
from young coaches.

3000€

5 Study visit to Poland 10 persons from Finland: ”the role of sport 
clubs in training young coaches”

10000€

6 Webinar: ”how to engage and support young coaches” –sharing
good praxis

1500€

7 National workshops to disseminate results of the project 2500€



Hanke-esimerkki 60 000€ (KA2)
CO: Sport club from Finland PAR: sport clubs from Denmark and  Ireland, regional sport 
organisation 18 months ”finding and keeping volunteers”  (4 organisations, 3 countries) 

60 000€

1 Virtual partner meetings 9 (every other month) 1800€

2 Short surveys (DK, FI, IE): why do volunteers quit / not take active roles in sport clubs? 3300€

3 Webinar: sharing results from the surveys –discussion 1100€

4 Study visit to Ireland 18 pax (FI, DK) : ” how to support the voluntary work done in 
sports clubs”

16 000€

5 Training in Finland: how to find, motivate and keep volunteers in sport clubs? 19 500€

6 Piloting and testing new ways how to find volunteers in local and regional level 10 000€

7 Webinar: feedback and evaluation of the testing phase –how to improve our work with
volunteers

2000€

8 Designing a tool-kit to sport clubs / translations 4000€

9 National workshops to share outcomes of the project 2300€



Erasmus+ hankesuunnitelma kuvaa

Mihin tarpeeseen 
hanke vastaa? 

Minkälaista 
toimintaa 

hankkeessa on?

Kuka tekee 
mitäkin? 

Mitkä ovat 
hankeen odotetut 

tulokset? 

Tavoitteet: Mitä hankkeen avulla halutaan 
muuttaa? Keneen/mihin halutaan vaikuttaa? 
Mitä haluatte tehdä? Miksi?

Suunniteltu toiminta: Mitä teette? Miten 
teette? Kenelle? Ketkä mukana? Kuka 
tekee? Millä aikataulla teette?

Tulokset: Tekemistä seuraavat tulokset? 
Kuka hyötyy tuloksista? Mistä tiedätte, että 
tavoitteet on saavutettu? Miten ja missä 
kerrotte tuloksista? 



OPH           Hakumenettely         EACEA

• Kaikki KA2 keskitettyyn hakuun osallistuvat organisaatiot 
rekisteröityvät hakijoiksi  osallistujarekisteriin ja saavat oman 
PIC-koodin. Myös partnereilla tulee olla PIC-koodi. 

• Näin rekisteröidyt mukaan ohjelmaan

• Hankkeen koordinaattori kirjautuu
sähköiseen hakujärjestelmään (Funding & Tenders portal)

• Hankkeen sisällöistä sovitaan partneriverkoston kesken. 
Hakemuksen liitteeksi laaditaan (hankesuunnitelma word ja 
budjetti, jotka ovat valmiita liitteitä ja ladataan portaalista)

• Hakemus lähetetään sähköisesti EACEA:n määräaikaan 22.3. 
mennessä hakuportaalin kautta.

• Ulkopuolinen (kaksi kansainvälistä arvioitsijaa) hakemuksen 
arviointi. Pisteytys (1-100) ja palaute. Kaikki kelpoiset 
hakemukset arvioidaan. Arviointikriteerit löytyvät 
ohjelmaoppaasta. 

• Hankekausi alkaa 1.1.2024 (hankekausi 6kk – 3vuotta)

• Kaikki KA1 urheiluhenkilöstön liikkuvuutta hakevat 
organisaatiot rekisteröityvät hakijoiksi 
osallistujarekisteriin ja saavat oman OID-koodin. Myös 
partnerilla (vastaanottava taho) tulee olla OID-koodi. 

• Näin rekisteröidyt mukaan ohjelmaan

• Hankkeen sisällöstä, liikkuvuusjaksojen kestosta, muodosta ja 
osallistujien lukumäärästä sovitaan vastaanottavan tahon 
kanssa, jotka kirjataan hakemukseen. 

• Hakemus on verkkopohjainen, johon budjetti muodostuu 
automaattisesti (kesto, osallistujat, kohdemaa)

• Hakemus lähetetään sähköisesti Opetushallitukseen (Suomen 
Erasmus+ kansallinen toimisto) määräaikaan 23.2 mennessä

• Ulkopuolinen hakemuksen arviointi. Pisteytys (1-100) ja 
palaute. Kaikki kelpoiset hakemukset arvioidaan. 
Arviointikriteerit löytyvät ohjelmaoppaasta. 

• Hankekausi voi alkaa 1.6 – 31.12.2023 (hankekausi 3-18kk)

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi


• Määrittele oman organisaation vahvuudet ja kehittämistarpeet 

• Hyödynnä omia verkostoja: 
- aiemmat yhteistyökumppanit
- oman alan kansainväliset verkostot (apua lajiliitosta yms.)
- henkilökohtaiset / kollegoiden kontaktit

• Pyydä mukaan toimijoita:
- joilla on hankkeessa tarvittavaa osaamista
- joilla on halu sitoutua samoihin tavoitteisiin

• Hyödynnä eri sosiaalisen median alustat, kansainväliset seminaarit ja kokoukset. Ole yhteydessä 
Opetushallitukseen (linkki muiden maiden Erasmus+ kansallisiin toimistoihin). 

• Huomioi, että sitouttaminen, aikataulutus ja itse hakemusprosessi monen toimijan yhteistyöhankkeissa 
vie myös aikaa



Ideasta hyväksi hankkeeksi
HANKEIDEA

Ei hanketta vain EU-rahoituksen vuoksi

• Tukee oman organisaatiosi tavoitteita

• Jalostuu yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa 

• Vastaa Erasmus+ -ohjelman tavoitteita

TUTUSTU OPETUSHALLITUKSEN ERAMUS+ SPORT 
VERKKOSIVUIHIN 

• http://WWW.OPH.FI/ERASMUSSPORT  

KUMPPANIT

Jokainen tuo lisäarvoa

• Määritä organisaatiosi osaamisalue 

ja kehittämistarpeet

• Määritä keskeiset kansalliset ja 

kansainväliset kumppanit 

• Jokaisen kumppanin rooli ja 

tehtävät pitää pystyä avaamaan 

hankkeen työsuunnitelmassa



Ideasta hyväksi hankkeeksi

• Varatkaa tarpeeksi aikaa hankkeen
suunnitteluun

• Käynnistäkää sisältöjen suunnittelu yhteistyössä
hankekumppanienne kanssa: 

• Pohtikaa miten hanke sopii organisaationne
normaaliin toimintaan

• Rajatkaa hankkeeksi selkeä kokonaisuus

• Määritelkää mitä teette asian edistämiseksi
käytännössä

• Pohtikaa myös viestintää ja tulosten levitystä

• Miettikää millaiset resurssit tarvitsette
hankkeen toteuttamiseen



Opetushallitus neuvoo ja sparraa
• Erasmus+ Sport yhteyspiste tiedottaa ja neuvoo: https://www.oph.fi/erasmussport

• Kaikki tilaisuutemme ovat maksuttomia 

• EACEA järjestää Sport Info Dayn 30.1 Brysselissä  (englanniksi, hybridi) 

• Olemme tukena hakemusprosessin eri vaiheissa

• Ole rohkeasti yhteydessä niin hakemusideaan, hakumenettelyyn kuin hakemuksen laatimiseen liittyvissä 
kysymyksissä

• Koordinoi tuettujen hankkeiden verkostoa 

https://www.oph.fi/erasmussport


Kiitos!
Autamme alkuun ja matkan varrella. 

Kysy lisää!

Terhi Liintola 

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle

Terhi.liintola@oph.fi

puh. 0295 338 504


