


TERVETULOA!
9.30 – 11.00 (tauko 10.20-10.30)
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Erasmus+ 2021-2027-

Ohjelman rakenne

Ohjelman painopisteet

Erasmus+ Sport 2023

Tavoitteet

Haussa olevat avustukset

Hakumenettely

Hakukierroksille valmistautuminen

Kysymyksiä & 
kommentteja -

Kysymyksiä voi kirjoittaa myös 
chattiin esityksen aikana. 

• Suljethan mikrofonin esityksen ajaksi.

• Materiaalit lähetetään osallistujille ja ne löytyvät lisäksi 
verkkosivuiltamme webinaarin jälkeen. 



Tervetuloa mukaan! 

Kohti vuoden 2023

Erasmus+ Sport hakukierroksia 

Terhi Liintola

1.12.2022

Erasmus+ kansallinen toimisto



Osallistuminen
kannattaa

• Kansainvälisen yhteistyön
käynnistäminen

• Uusia resursseja, toimintapoja, 
ideoiden kokeilua ja 
yhteistyökumppaneita

• Osaamisen kehittäminen, henkilöstön
ja vapaaehtoisten sitouttaminen

• Muiden maiden organisaatioiden
hyvien käytäntöjen siirtämistä omaan
organisaatioon ja päinvastoin. 

• Kansainvälisiä verkostoja



Erasmus+ on Euroopan unionin 
koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun 
ohjelma vuosille 2021-2027

Osallisuus ja moninaisuus

(Erasmus+ -ohjelman kaikissa toimissa pyritään edistämään 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, osallisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta. Tasa-arvo, maantieteellinen / 
sosiaalinen ulottuvuus yms.) 

Ympäristövastuu
(virtuaalinen toteutus, kestävämmät liikkumis- ja 
ruokailuratkaisut yms.)

Digitaalisuus
(tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen)

Yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja 
osallistuminen

(yhtenäinen Eurooppa, yhteiset toimintatavat)



Erasmus+ -ohjelman sektorit

Suomessa Erasmus+ 
-ohjelman kansallinen 
toimisto on 
Opetushallitus.

Lisätietoa Erasmus+ 
ohjelman 
mahdollisuuksista

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027




ERASMUS+ SPORT 2021-2027  (470 milj. €)

• 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

Hankkeet tukevat EU:n urheilualan 
työsuunnitelman (2021–2024) tai 
terveyttä edistävää liikuntaa koskevan 
neuvoston suosituksen täytäntöönpanoa



Koulutuksen 
edistäminen liikunnassa 
ja urheilussa sekä 
niiden avulla

a) osaamisen kehittämisen tukemiseen 
liikunnassa ja urheilussa 

b) urheilijoiden kaksoisurien edistämiseen 

c) valmennuksen ja henkilöstön laadun 
parantamiseen 

d) Kv-liikkuvuusjaksot osaamisen 
(pätevyyden) parantamisen välineenä 

e) työllistyvyyden edistämiseen liikunnan ja 
urheilun avulla 



Väkivallan torjuminen ja 
rasismin, syrjinnän ja 
suvaitsemattomuuden 
kitkeminen urheilusta

Sellaisen käyttäytymisen torjuminen, jolla 
voi olla kielteinen vaikutus liikunnan ja 
urheilun harrastamiseen ja yleisemmin 
yhteiskuntaan. 

Hankkeilla edistetään kaikenlaisen syrjinnän 
torjuntaa ja edistetään tasa-arvoa, myös 
sukupuolten tasa-arvoa, liikunnassa ja 
urheilussa.



Kaikkien kannustaminen terveellisiin 
elämäntapoihin

Tämän painopisteen hankkeissa keskitytään pääasiassa 

a) HealthyLifestyle4All-aloitteen kolmen pilarin täytäntöönpanoon 

b) terveyttä edistävää liikuntaa koskevan neuvoston suosituksen ja liikuntaa koskevien EU:n suuntaviivojen 
täytäntöönpanoon

c) Euroopan urheiluviikon (23.-30.9) täytäntöönpanon tukemiseen 

d) urheilun ja liikunnan edistäminen terveyden välineenä 

e) kaikenlaisten urheilun ja liikunnan harrastamiseen kannustavien toimintojen edistämiseen 

f) perinteisen urheilulajien ja pelien edistämiseen. 



Integriteetti ja arvojen edistäminen 
liikunnassa ja urheilussa

Tämän painopisteen hankkeissa keskitytään pääasiassa 

a) dopingin käytön torjuntaan 

b) kilpailumanipulaation ja korruption torjuntaan urheilussa 

c) hyvän hallintotavan parantamiseen liikunnan ja urheilun alalla 

d)     liikunnan ja urheilun myönteisten arvojen edistämiseen



ERASMUS+ 
SPORT

2021-2027 

470M€

ERASMUS+ SPORT 2023
~53 milj. €

PIENIMUOTOISET 
KUMPPANUUS-
HANKKEET 

(small-scale
partnerships)

Haku päättyy
22.3.2023

KUMPPANUUS-
HANKKEET

partnerships) 

Haku päättyy 
22.3.2023

VOITTOA 
TAVOITTELEMAT-
TOMAT 
URHEILUTAPAH-

TUMAT

(non-for profit
sport events)

Haku päättyy 
22.3.2023

KAPASITEETIN 
VAHVISTAMIS-
HANKKEET

(capacity
buildning in 

sport)

Haku päättyy 
7.4.2023

EACEA

VALMENTAJIEN 
JA 
URHEILUHENKI
LÖSTÖN 
LIIKKUVUUS

(mobility of 
sport staff) 

Haku päättyy
23.2.2023 

O
P
H



Erasmus+ Sport hankemuodot

VALMENTAJIEN JA URHEILUHENKILÖSTÖN LIIKKUVUUSHANKKEET (MOBILITY OF SPORT STAFF)

• Ensijaisesti yksi urheiluseura lähettää liikkuvuusjaksoille toiseen organisaatioon

• EU-avustus riippuu kohdemaasta, kestosta ja osallistujista (max. 10 osallistujaa / hanke) 

• Job shadowing and observation periods (2-14 pvä) /Coaching or training assignments (15-60 päivää)

YHTEISTYÖHANKKEET (COOPERATION PARTNERSHIPS)

• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: vähint. 2 tahoa 2 maasta /EU-avustus: 30t € / 60t €

• Kumppanuushankkeet vähint. 3 tahoa /3 maasta / EU-avustus: 120t € / 250t € / 400t €

EUROOPPALAISET URHEILUTAPAHTUMAT (NON FOR -PROFIT SPORT EVENTS)

• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (I): 3-5 tahoa / 3-5 maata 200 000€

• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (II): 6 tahoa / 6 maata 300 000€

• Eurooppalaiset tapahtumat: 10 tahoa / 10 maata 450000€

KAPASITEETINVAHVISTAMISHANKKEET URHEILUALALLA (CAPACITY BUILDING IN SPORTS) 

• Vähintään 4 tahoa / 3 maasta: 2 eri EU-maasta / ohjelmaan assosioituneesta maasta sekä

2 tahoa vähint. yhdestä ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta 100t €–200€ 



Erasmus+ -ohjelmaan 
osallistuvat maat

KAIKKI ERASMUS+ SPORT HANKEMUODOT 

• EU:n jäsenmaat (27)

• ETA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein

• Liitännäissopimuksella mukana: Turkki, Pohjois-Makedonia ja Serbia 

TÄMÄN LISÄKSI KA2 YHTEISTYÖHANKKEET 

• Hankekumppaneina voi olla mukana useita maita. Tarkista hyväksytyt 
ohjelmaan assosioituneet maat ohjelmaoppaasta. 



ERASMUS+ SPORT (2021-2027) avustukset 
käytännössä

Toimintaa, ei seiniä 

• Liikkumisjaksoja, tekoja, tietoja, taitoja, 
osaamisen kehittämistä ja jakamista

Yhteistyötä, ei vientihankkeita

• Kansainvälisyys lähtökohtana
• Hankkeet suunnitellaan yhteistyössä, 

mukana toimijoita eri maista: kumppanien 
lukumäärä, kumppanimaat vaihtelevat, 
samoin hankkeiden mittakaava (n. 2000t–
450000t)

EU-avustus perustuu toimintaan

• Valmistelutyö tehdään omalla rahoituksella
• Haettava avustus määritellään itse, kuten hankkeen kesto 

(3kk - 3 vuotta) 
• Ei edellytetä omarahoitusosuuden osoittamista
• 70% avustuksesta maksetaan ennen hankkeen alkua

Hankkeet arvioidaan ja pisteytetään –arviointikriteerit löytyvät 
ohjelmaoppaasta

• EU:n lisäarvo ja tavoite kirkas 
• Laatu ratkaisee!
• Kansallinen Erasmus+ toimisto (Opetushallitus) auttaa
• Haku kerran vuodessa keväisin



Keskitetty ohjelmahallinto Brysselissä 
- kansalliset Erasmus+ toimistot ohjelmamaissa

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

KA1 valmentajien ja urheiluhenkilöstön liikkuvuus (hakukierros, hakemusten 
arviointi, loppuraportti, sopimukset). Erasmus+ kansalliset toimistot 
tarjoavat hakuneuvontaa. Suomessa Opetushallitus neuvoo, kouluttaa ja 
tukee Erasmus+ Sport hakuprosessissa.  



KYSY NEUVOA OPH:sta

HANKEIDEA

Ei hanketta vain EU-rahoituksen vuoksi

• Tukee oman organisaatiosi tavoitteita

• Jalostuu yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa

• Vastaa Erasmus+ -ohjelman tavoitteita / 
hankemuodon arviointikriteereitä

TUTUSTU ERASMUS+ OHJELMAOPPAASEEN,   
OPETUSHALLITUKSEN ERASMUS+ SPORT VERKKOSIVUIHIN 
JA HAKUMENETTELYYN

http://www.oph.fi/erasmussport

KUMPPANI(T)

Jokainen tuo lisäarvoa. Määritelkää 

• Organisaatiosi kehittämistarpeet ja 
osaamisalueet 

• Keskeiset kansalliset ja 
kansainväliset kumppanit 

• Jokaisen kumppanin rooli ja 
tehtävät pitää pystyä avaamaan 
hankehakemuksessa

http://www.oph.fi/erasmussport


Lisätietoa:

• Erasmus+ ohjelmaopas: Erasmus+ Programme Guide 2023 | 
Erasmus+ (europa.eu)

• Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelma: European Union Work 
Plan for Sport

• Lisätietoa OPH:n sivut: Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle

• Lisätietoa: KA1 Urheiluhenkilöstön liikkuvuus | Opetushallitus 
(oph.fi)

• Keskitetty sähköinen hakumenettely:  EU Funding & Tender portal

• Vinkkaa verkostoillesi hakuwebinaareista ja ilmoittaudu mukaan 
seuraaviin: täältä
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42020Y1204(01)
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-liikunnalle-ja-urheilulle-sport
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ka1-urheiluhenkiloston-liikkuvuus
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/027b4a5e-5c88-40a6-8a16-9ce618225806?displayId=Fin2656420


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 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


Kiitos!
Erasmus+ Sport yhteyspiste tiedottaa ja neuvoo: https://www.oph.fi/erasmussport

Kysy lisää!

Terhi Liintola 

Terhi.liintola@oph.fi

puh. 0295 338 504

https://www.oph.fi/erasmussport

