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Päivän ohjelma
• 10.00 Opetushallitus ja kansainvälistymispalvelut

EU:n nuoriso-ohjelmien lyhyt esittely
Tilasto: 10/2019 hakukierros ja koko vuosi 2019
Hankkeet esittäytyvät

• 10:50 Tauko

• 11.00 Hankkeiden hallinnoinnista ja taloudesta
Erasmus+ Vapaaehtoispalvelu Solidaarisuusprojektit
Aarne Toivonen Jutta Kivimäki Kati Inkinen

• 12:30 Lounas ja verkostoituminen

• 13.15 Ideoita ja inspiraatiota hankeviestintään
Hilma Ruokolainen

• 14:15 Kahvitauko

• 14:30 Youthpass ja avaintaidot
Annina Kurki ja Laura Niinikoski

• 15.15 Palaute ja kiitos

• 15:30 Päivä päättyy, hyvää kotimatkaa!
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Tervetuloa Opetushallituksen 
kansainvälistymispalveluihin!

• Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalvelut

• Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman kansallinen toimisto

• Muita rahoitusohjelmia: Kansalaisten Eurooppa, Korkeakoulutuksen 
kansainvälistymisen tuki, Luova Eurooppa, Nordplus, Nordic Master

• https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-
kansainvalisyys/kansainvalistymisrahoitus
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EU:n nuoriso-ohjelmien lyhyt esittely

• Erasmus+ nuorisoalalle 
Youth in Action

• Nuorisovaihto

• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus

• Strategiset kumppanuushankkeet

• Nuorisodialogi 

• oph.fi/erasmusnuorisoalalle

• Euroopan 
solidaarisuusjoukot

• Vapaaehtoispalvelu

• Harjoittelu ja työ

• Solidaarisuusprojekti

• oph.fi/euroopansolidaarisuusjoukot
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https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus/erasmus-nuorisoalalle-youth-action
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KA105: Nuorisovaihto – opitaan yhdessä toimimalla
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Noudata näitä sääntöjä:

• vähintään 2 maata
• 13–30-vuotiaille nuorille
• 16–60 osallistujaa + 

ryhmänvetäjät
• vähintään 4 nuorta / maa
• tapaamisen kesto 5–21 päivää + 

matkapäivät

Sisällössä tärkeää:

• nuoret mukana päätöksenteossa ideoinnista saakka
• ohjelma suunniteltu loppuun ennen hakua
• monipuolinen toiminnallinen ohjelma, joka käsittelee 

valittua aihetta
• non-formaali oppiminen pääosassa
• kehittää nuorten tietoja, taitoja ja positiivisia asenteita
• käsittelee ohjelman tavoitteisiin liittyvää aihetta eri 

näkökulmista

Ei opintomatkoja, turismia, voittoa tavoittelevaa
toimintaa, festivaalimatkoja, lomamatkoja, 

esiintymismatkoja tai kilpailumatkoja



Suuntana laadukas nuorisotyö

KA105: Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus
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Tarvetta osaamisen päivittämiselle?
Järjestäkää koulutus yhdessä 
kumppaniorganisaatioiden kanssa. Kouluttajat 
voi hankkia ulkopuolelta tai hyödyntää omaa ja 
kumppaneiden osaamista.

Etsitkö kumppaneita toimimaan tietyn teeman alla?
Kumppaninhakuseminaarilla saatte asiasta kiinnostuneet 
yhteen jakamaan ideoita ja suunnittelemaan yhteistyötä.

Keksikää millainen toiminta tukee 
teidän organisaationne nuorisotyön 
kehittymistä!

Pitääkö suunnitella tai arvioida?
Järjestäkää hankkeisiin tähtäävä 
suunnittelupalaveri tai kerätkää kumppanit 
kokoamaan hankkeiden tulokset levitettäväksi.

Haluatteko tutustua muiden 
toimintatapoihin?
Opintovierailuille tai job
shadowing –jaksolle voi lähteä 
joko yksin tai porukalla.



KA205: Yhteistyöhankkeet 
organisaatioiden kehittymiseen

• Innovaatioita tukevat 
strategiset 
kumppanuushankkeet

• Hyvien käytäntöjen vaihtoa 
tukevat strategiset 
kumppanuushankkeet

• Eurooppalaiset 
nuorisoaloitteet
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KA347: Nuorten ja päättäjien välinen 
vuoropuhelu – Nuorisodialogi

• Kansalliset tai kansainväliset tapaamiset, joissa nuoret ja 
päättäjät vaihtavat ajatuksia ajankohtaisista aiheista

• Työkalu nuorten kuulemiseen, demokratiakasvatukseen
ja EU-aiheiden tuomiseen keskusteluun esimerkiksi omalla 
alueella

• Hakijana yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset, eurooppalaiset nuorisojärjestöt, 
paikalliset ja alueelliset julkisyhteisöt (esim. kunnalliset nuorisotoimet, 
seurakunnat, maakuntaliitot)

• Vähintään 30 iältään 13–30-vuotiasta asukasta hankkeessa mukana olevista 
maista
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Vapaaehtoisuus kasvattaa kansalaisia

ESC11 Vapaaehtoispalvelu
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Perussäännöt

• lähettävä ja vastaanottava taho on 
valtuutettu toimimaan (laatumerkki)

• ulkopuolinen taho voi koordinoida 
hankkeen

• 18–30-vuotiaille
• 2–12 kk pitkät vapaaehtoisjaksot
• 2 vko – 2 kk (muita heikommassa 

asemassa olevat nuoret ja 
tiimihankkeet)

• valmistelutapaaminen mahdollinen

Sisällössä tärkeää

• vapaaehtoinen ja paikallinen yhteisö ovat 
vuorovaikutuksessa

• nuorta tuetaan jakson aikana työssä ja 
sopeutumisessa

• kokemusten vaihto, uusien taitojen 
oppiminen, kielitaito, avarakatseisuus

• nuoren oppimiskokemus on tunnistettu ja 
tunnustettu

• ei korvaa vakituista työntekijää
• hankkeissa vahva linkki solidaarisuuteen



Nuorelle kokemusta työelämästä 

ESC21 Harjoittelu ja työ
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Perussäännöt

• rahoitusta hakevalla taholla pitää olla 
laatumerkki, mutta muilla 
hankkeeseen osallistuvilla ei

• 18–30-vuotiaille
• harjoittelu: 2–6 kk
• työjakso: 3–12 kk
• nuorelle maksetaan palkkaa
• valmistelutapaaminen mahdollinen

Sisällössä tärkeää

• toimenkuva liittyy johonkin 
yhteiskunnalliseen tarpeeseen

• nuori oppii työpaikassa tai harjoittelussa 
uusia ja tarpeellisia taitoja



ESC31 Solidaarisuusprojekti

• Vähintään 5 nuoren tekemä paikallinen 
projekti

• Tarkoituksena luoda positiivinen muutos

• Vaikuttaa paikallisesti mm. 
käsittelemällä paikallisia asioita, 
kohdistumalla tiettyyn kohderyhmään tai 
kehittämällä paikallisia mahdollisuuksia 
toimia/vaikuttaa jne.

• Pohjana yhteiskunnallinen haaste, 
mutta samalla teemaltaan ja hengeltään 
eurooppalaisia

• Nuorten käynnistämää, kehittämää ja 
toteuttamaa

• Kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti

• Yhteiskunnallinen vaikutus

• Vaikutus ryhmän jäseniin (henkilökohtainen 
kehitys, yrittäjyystaidot)

• Ryhmän tukena voi olla organisaatio, joka hakee 
ryhmän puolesta rahoitusta

• Ryhmällä voi olla COACH (tukihenkilö)

• Kesto 2–12 kuukautta
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EU:n nuorisostrategia 2019–2027



• oph.fi/nuoretarvot
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https://www.oph.fi/fi/nuoret-arvot-ja-eu


EU:n nuoriso-ohjelmat

8.10.2019 päättyneen hakukierroksen 
tulokset



ilastot
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Erasmus+ nuorisoalalle Hakemusten määrä

Kaikki hakemukset Tuetut hakemukset

YHTEENSÄ 54 27

Hyväksymisprosentti
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ja verkostoituminen

KA205 - Strategiset kumppanuudet KA347 - Politiikan uudistamisen tuki

Hakemusten määrä Tuettujen hakemusten määrä



Erasmus+ nuorisoalalle Hankerahoitustilastot
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Haettu Myönnetty

YHTEENSÄ 2 893 957,00 € 1 024 943,00 €

712 614,00 €

497 193,00 €

1 625 905,00 €
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58 245,00 €
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KA105 - Nuorisovaihdot KA105 - Nuorisotyöntekijöiden
koulutus ja verkostoituminen

KA205 - Strategiset kumppanuudet KA347 - Politiikan uudistamisen tuki

Haettu summa Myönnetty summa



Erasmus+ nuorisoalalle: rahoitus 2019
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R1 R2 R3 2019 Yht.

Tuetut
hakemukset Myönnetty tuki

Tuetut
hakemukset Myönnetty tuki

Tuetut
hakemukset Myönnetty tuki Tuetut

hakemukset
yhteensä

Myönnetty tuki (€) 
yhteensä(€

)

(€
)

(€
)

NUORISOVAIHDOT 27 700 584,00 € 13 251 155,00 € 18 433 742,00 € 58 1 385 481,00 €

NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS 10 151 425,00 € 8 163 788,00 € 4 121 883,00 € 22 437 096,00 €

STRATEGISET KUMPPANUUSHANKKEET 3 509 811,00 € 0 0,00 € 3 411 073,00 € 6 920 884,00 €

- KANSAINVÄLISET NUORISOALOITTEET 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

POLITIIKAN UUDISTUMISEN TUKI 1 15 870, 00 € 2 77 850,00 € 2 58 245,00 € 5 151 965,00 €

HANKKEET YHTEENSÄ 41 1 377 690,00 € 23 492 793,00 € 27 1 024 943,00 € 91 2 895 426,00 €

Kv-koulutukset:
325 251 €  

Hankerahoitus ja kv-koulutus: 
3 220 677 €

Hankerahoitus:
2 895 426 €  
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R1 R2 R3 2019 Yht.

Hanketyyppi Tuetut 
hakemukset

Myönnetty tuki Tuetut 
hakemukset

Myönnetty tuki Tuetut 
hakemukset

Myönnetty tuki
Tuetut 

hakemukset 
yhteensä

Myönnetty tuki (€) 
yhteensä(€) (€) (€)

ESC11 – Vapaaehtoistyö 7 263 918,70 € 12 397 779,75 € 11 412 883,50 € 30 1 074 581,95 € 

ESC21 - Harjoittelu ja työ 0
-
€ 1 6 240,00 € 0 1 6 240,00 € 

ESC13 - Vapaaehtoispalvelun 
puitekumppanuudet -
vuosittainen rahoitushaku 0

-
€ 9 698 701,00 € 0 9 699 171,00 € 

ESC31 - Solidaarisuusprojekti 0
-
€ 2 15 136,00 € 6 48 540,00 € 8 63 676,00 € 

YHTEENSÄ 7 263 918,70 € 24 1 117 856,75 € 17 461 423,50 € 48 1 843 668,95 € 

Hankerahoitus: 
1 843 668,95 €  

Hankerahoitus, koulutukset ja 
valmennukset:
2 261 473,95 €

Euroopan solidaarisuusjoukot: rahoitus 2019

Valmennukset: 
290 112 €  

Kv-koulutukset: 
127 693 €  



EU:n nuoriso-ohjelmat 2020

Määrärahat 6,3 miljoonaa €



Erasmus+ nuorisoalalle: 3,7 miljoonaa €
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Toiminnot Määräraha

nuorisovaihdot 1,7 miljoonaa €

nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet 735 000 €

strategiset kumppanuushankkeet 808 000 €

nuorten ja nuorisoalan 
päättäjien vuoropuheluhankkeet

140 000 €

(koulutukset) 346 000 €

Toiminnot Määräraha

vapaaehtoispalvelu 1,8 miljoonaa €

harjoittelu ja työ 169 000 €

solidaarisuusprojektit 152 000 €

(koulutukset + muut) 468 000 €

Euroopan solidaarisuusjoukot: 2,6 miljoonaa €



Sinun vuorosi:

Esittele hankkeesi 
minuutissa

• Keitä olette?
• Miksi, mitä, missä, milloin, kenen kanssa?
• Mikä on hankkeenne vaikutus?
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Solidaarisuusprojektien 
hallinnoinnista
kati.Inkinen@oph.fi

anna.miettinen@oph.fi

mailto:kati.Inkinen@oph.fi
mailto:Anna.miettinen@oph.fi


Hankesopimuksen osat
• Osa I  - Erityisehdot

(= allekirjoitettu hankesopimus)

• Liitteet:

• Liite I: Yleiset ehdot (2019) (löytyy netistä)

• Liite II: Hankkeen kuvaus; budjetti (eritelty tuki); luettelo edunsaajista

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

• Liite IV: Sovellettavat korvausmäärät (löytyy netistä)

• Liite V: Muiden edunsaajien hankkeen vetäjälle antamat valtuutukset (mandaatit)

• Liite VII: Pankkitieto- ja maksatuslomake
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Hankesopimuksen numero

• hankenumeron rakenne: 

• 2019-3-FI01-ESC31-060978

• käytä yhteydenpidossa

• 6 viimeistä numeroa ja 

• hankkeen nimeä
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Sopimukset
• Lukekaa sopimuksen mukana sähköpostitse tuleva saatekirje!

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

• edunsaajan pitää palauttaa Opetushallitukseen: 

• 2 kpl sopimuksia allekirjoitettuna postitse ja

• maksatuslomake postitse

• a) paperisena sopimuksen mukana allekirjoitettuna 

• b) word-muodossa sähköpostitse yiasopimus@oph.fi
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Muutokset ja niiden 
vaikutukset 
hankesopimukseen

Hankkeiden hallinnoinnista:



Muutokset edunsaajaorganisaatiossa

Yhteystietojen muutoslomakkeella voi tehdä virallisen ilmoituksen:

• organisaation yhteystiedot muuttuvat

• hankkeen yhteyshenkilö vaihtuu (voi ilmoittaa myös 
sähköpostilla)

• hankkeen laillinen edustaja vaihtuu
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Hankkeessa saa tehdä ilman sopimusmuutosta

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

➢ Hakukriteerit tulee täyttyä

• Poikkeuksellista kuluista saa siirtää 10% muihin kululuokkiin

➢ Sopimusmuutos tarvitaan, jos poikkeuksellisiin kuluihin halutaan siirtää 
enemmän tukea
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Muutoksia, joita EI voi tehdä

• Hankkeen alkuperäisen sisällön ja/tai 
tavoitteen muuttaminen 
kokonaisuudessaan
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Hankkeiden 
hallinnoinnista: 
Talousasiat 



Ennakkomaksu

• Ennakkomaksu 80 % kokonaistuesta

• 1. edunsaaja allekirjoittaa ja palauttaa sopimukset

• 2. kansallisen toimiston edustaja allekirjoittaa
sopimukset

- Tästä 30 päivän kuluessa ennakko maksuun
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Loppumaksu ja -raportti

• Edunsaaja toimittaa hankkeen loppuraportin 60 päivän kuluessa hankkeen
päättymispäivästä. Loppuraportti täytetään Mobility Tool+:ssa (MT+).

• Loppusuoritus max. (20%) on kertamaksu, 
joka kattaa loput hankkeen toteutuksesta aiheutuneista tukikelpoisista
kuluista. 

• Huom! Ei automaattisesti 20 % myönnetystä, vaan toteutuneen
perusteella
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LIITE 3 -rahoitussäännöt

• Kertoo hankkeiden rahoitussäännöt selkeästi

• MT+ raportoidaan

• Todelliset kulut kuitein tulee osoittaa poikkeuksellisista kuluista

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

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

• Huomioi myös tulorekisteri

➢ Tarvittaessa kaikki kulut tulee pystyä osoittamaan kansalliselle toimistolle
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Solidaarisuusprojektit rahoitus

• Project management 500€/kk

• Valmistelu, toteutus, tulosten arviointi ja jakaminen, viestintä, seuranta

• Ohjaaja (Coach) 214€/pv, max 12 päivää

• Ohjaamiseen suoraan liittyvät kulut (esim. palkkio, puhelin, matkakulut)

• HUOM! Palkkio/palkanmaksun työnantajavelvollisuudet

• Exceptional Costs, poikkeukselliset kulut (100% todelliset kulut)
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Project management cost ESC31

• Maksetaan niiltä kuukausilta, kun hankeen parissa on konkreettisesti toimittu 

• Raportointi:

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

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

• Maksetaan maksimissaan 12 päivältä

• Raportointi

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

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

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

- Huom! Tukea ei voi käyttää palkkoihin

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

- Huom! Toimitettava tositteet loppuraportin yhteydessä (MT+)
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Tositteiden toimittaminen 

• Kansallinen toimisto voi pyytää muita tositteita tai todistusaineistoa 

• 1. loppuraportin käsittelyn yhteydessä ja 

• 2. tehdessään tarkastuksia

• Tarkastuksessa edunsaajan on toimitettava vaaditut tositteet (myös kopiot 
kelpaavat)

• Kansallinen toimisto palauttaa ne käsittelyn jälkeen

27/01/2020 Opetushallitus 38



Asiakirjojen säilytys

• Kaikki sopimukseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat on säilytettävä vähintään 
6 vuotta loppumaksun suorittamisesta. 

• Kaikki kumppanien väliset sopimukset 

• Kirjanpitomateriaali ja kopiot asiakirjoista  
(esim. liikkuvuuksien  todentamiseen)

• Kansalliselle toimistolle, EU-komissiolle tai näiden valtuuttamille henkilöille 
on taattava pääsy asiakirjoihin
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Hanketarkastuksista

• 1. Loppuraportin tarkastus (final report check)

• a) Kansallinen toimisto tarkastaa loppuraportin MT+:ssa

• b) Määrittelee sen perusteella tuen lopullisen määrän 

• 2. Toimistossa tehtävä tarkastus (desk check)

• Tositteiden perusteellinen tarkastaminen kansallisen toimiston tiloissa

• Edunsaajan toimitettava postitse kaikki tositteet kansalliseen toimistoon

• 3. Paikalla tehtävä tarkastus (on the spot check)
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Mobility Tool+
ESC-hankkeissa

suvi.vilkki@oph.fi

mailto:suvi.vilkki@oph.fi


MT+
1. Automaattinen sähköposti-ilmoitus Mobility Tool+:sta lähetetään hyväksytyille 

hankkeille (lailliselle edustajalle ja yhteyshenkilölle), kun molemmat osapuolet 
(edunsaaja ja NA) ovat allekirjoittaneet sopimuksen

• Kirjautuminen yhteyshenkilön tai laillisen edustajan sähköpostista tehdyillä EU-
login tunnuksilla (ent. ECAS). Yhteyshenkilöllä on automaattisesti edit-oikeudet ja 
laillisella edustajalla view-oikeudet.

2. MT+ toimii samalla sekä hallinnointi- että raportointityökaluna

3. Vain hankkeen koordinoivan organisaation jäsenet voivat täyttää raporttia

• Oikeuksia voi myöntää muille kumppaneille
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Mobility Tool + (MT+)

• MT+: edunsaaja pääsee kirjautumaan, kun molemmat osapuolet ovat 
allekirjoittaneet hankesopimuksen

• MT+: edunsaaja vie hankkeen tietoja 

→ osallistujatiedot heti kun tiedossa (List mobilities)

• MT+: hankkeen koordinaattori seuraa ja ylläpitää tietoja

• Kirjaudu täältä: Mobility Tool+

• MT+ -neuvontaa verkossa
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Pakolliset liitteet
Decleration of honour – raportin allekirjoitus

• Tämä ei ole sama kuin hakemuksen DOH

• MT+ -sivulla oma vakuusdokumenttipohja, ”Reports”-
välilehdellä.

• Lataa, tulosta, hanki laillisen edustajan allekirjoitus, 
skannaa ja liitä.
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Tähän ei tarvitse laittaa mitään, jätetään tyhjäksi. 
Pelkkä allekirjoitus riittää!
Ei mitään sosiaaliturvatunnusta tai Y-tunnusta jne.



ESC Project Management: ESC31
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Osallistujat = vähintään 5 nuoren ydinryhmä

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

2. Vastaa näihin 
kysymyksiin 3. Tallenna →



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

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



Exceptional Costs
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Kuvataan kulut allekain listaan.

Uuden kulun 
lisääminen



Poikkeuksellisen kulun lisääminen
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Muista painaa tallenna!



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

Tulee automaattisesti hankeajasta



Participant report

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

• Uudelleen lähettämistoiminto ei tällä hetkellä ole käytettävissä

2. Hankkeen kontakti henkilö ei voida luoda portaalissa osallistumistodistusta, jos 
hän ei ole täyttänyt henkilökohtaista raporttiaan.
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Ideoita ja inspiraatiota 
hankeviestintään

Hilma Ruokolainen



Keskustelutehtävä: Hyvä (hanke)viestintä?

• Etsiytykää 2-3 hengen ryhmiin.

• Yrittäkää löytää esimerkki hyvästä (hanke)viestinnästä nuorisoalalta. 

• Mikä valitsemassanne viestinnässä oli hyvää? 

• Aikaa 5 minuuttia!
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Miksi hankkeista viestitään?

• Tavoittaa oikeat kohderyhmät. Luo kiinnostusta nuorten / sidosryhmien / 
päättäjien keskuudessa.

• Sisäinen viestintä varmistaa ajantasaisen tiedonkulun, innostaa, osallistaa ja 
tarjoaa vaikuttamismahdollisuuksia. 

• Tuo tunnettuutta nuorisotyölle, rakentaa kuvaa mukana olevista organisaatioista 
ja ihmisistä, lisää hankkeen näkyvyyttä.

• Tuo hankkeen tuotokset ja tulokset laajempaa tietoisuuteen, lisää 
vaikuttavuutta. 

• Rahoittaja vaatii ☺.
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Suunnittele viestintä omalle hankkeelle 
sopivaksi

• Tavoite määrittää kohderyhmän, kanavan, ajoituksen, tyylin. 

• Muista suunnitella myös viestintää.

• Suhteuta suunnitelma hankkeen kokoon ja yleisiin tavoitteisiin.

• Mutta älä epäröi tarttua myös yllättäviin tilaisuuksiin!

• Kaikille ja kaikesta ei voi viestiä – mieti resursointi!

• Muita on hyvä hakea oppia ja inspiraatiota, mutta uskalla silti poiketa massasta.
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Viestinnän suunnittelun kuusi peruskysymystä

• Milloin?

• Mitä?

• Miksi?

• Kenelle?

• Miten?

• Kuka?
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Viestintäsuunnitelma
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Milloin Mitä? Miksi? Kenelle? Miten? Kuka?

3.6. Yleisinfo vaihdosta Tiedon jakaminen, 
turvallisuus

Huoltajille ja nuorille Tapaaminen 
nuorisotalolla

Vaihdon 
vastuuhenkilöt

11.6. ”Vaihto alkamassa” Tiedoksi 
kuntalaisille, 
fiiliksen luominen

Kuntalaisille, kunnan 
työntekijöille jne.

Kuvia APV:stä
@nuorisopalvelut 
Insta-tilille

Nuoret X ja Y, 
ohjaaja Z

15.-18.6. Keitä vaihtoon 
osallistuu

Tutustutaan Vaihtoon osallistuville Osallistujien 
esittelyvideot 
WhatsApp-ryhmään

Nuori X 
muistuttaa

Vaihdon 
aikana

Kerrotaan, miten 
kiva nuorisovaihto oli 
ja mitä opittu

Kv. Nuorisotyön 
tunnetuksi 
tekeminen

Kuntalaisille ja 
nuorisotyöstä 
kiinnostuneille

Sovitaan 
juttukeikasta 
paikallislehden 
kanssa

Ohjaaja Z soittaa 
toimittajalle

Elokuu Kokemukset ja 
tuotokset

Päätöksenteon 
tueksi

Kuntapäättäjille Tapaaminen 
kunnantalolla

Nuorten ryhmä 
sopii ja 
valmistelee



Nuoret mukaan viestintään!

• Viestintä, some, valo- ja videokuvaaminen kiinnostaa – myös osaamista ja 
kalustoa saattaa olla paljonkin!

• Kokoa kiinnostuneista ”viestintätiimi”

• Nuoret voivat olla mukana kaikissa viestinnän vaiheissa: esimerkiksi 
viestintäsuunnitelman voi laatia yhdessä 

• Muistilistat ja selkeät ohjeet (joiden laadinnassa nuoret ovat mielellään olleet 
mukana) 

• Nuorille myös ovet saattavat avautua helpommin kuin aikuisille?

• Nuorten sitouttaminen myös hankkeen jälkeen! … → EuroPeers

27/01/2020 Opetushallitus 59

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurodesk


Mitä muuta pitäisi tietää ja muistaa?

• Henkilöt, kokemukset, tunnelmat kiinnostavat

• Visuaalisuus tärkeää!

• Lyhyet videot nuorten juttu

• Erottuminen: yllätyksellisyys, huumori

• Kaikelle ei kannata perustaa omaa tiliä

• Hyödynnä organisaation ja nuorten omat 
tilit

• Muista: kuvausluvat, tekijänoikeudet, 
hashtagit, positiivinen fiilis ja arvostava tyyli
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Sananen vaikuttavuusviestinnästä
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Haasteena viestinnän pitäminen 
mukana loppuun asti!

Vaikuttavuus-
viestintä:
✓ Ajoittuu hankkeen 

loppupuolelle
✓ Kaikki hanke-

kumppanit 
osallistuvat

✓ Moninaiset 
kohderyhmät

✓ Monikielisyys
✓ Monikanavaisuus



Yksilö- tai ryhmätehtävä:
*Mieti oman hankkeen viestintää yksin tai kaverin kanssa.
*Mitä voit ottaa opiksi omaan hankeviestintään. Kirjaa tärpit ylös!

• Kuka tekee? 

• Onko nuoret mukana?

• Kenelle suunnataan?

• Mikä on sanoma/t?

• Miksi? 

• Kuka seuraa?

• Mitä #hashtageja käytetään? 

• Mitä on jo tehty hyvin?

• Mitä voisi kehittää?

• Keneltä pyytää apua?
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Rahoittajan vaatimukset

• Tiedottaminen on yksi rahoituksen saamisen edellytyksistä.

• Rahoitetun hankkeen toteuttajan on huolehdittava siitä, että hankkeesta ja sen 
saamasta rahoituksesta tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja 
näkyvästi.

• Kerro viestintämateriaaleissa (esitteet yms.) ns. vastuuvapauslausekkeella myös 
siitä että Euroopan komissio ei ole vastuussa materiaalin sisällöstä.

• Erasmus+ -ohjelmasta rahoituksen saaneille tarkempia ohjeita täältä.

• Euroopan solidaarisuusjoukot –ohjelmasta rahoituksen saaneille logot ja 
graafiset ohjeet täältä. 
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/logot-ja-viestintaohjeet-erasmus-hankkeille
https://europa.eu/youth/solidarity/communication_en


Tägäilemisiin somessa!
Twitter: 

EU:n nuoriso-ohjelmat @EDUFI_youth

Instagram: 

Erasmus+ Finland @Erasmusplusfinland

Facebook: 

Youth in Action Finland @EUnNuorisoOhjelmat

Instagram-lähettilääksi?

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/tervetuloa-erasmus-
lahettilaaksi-instagramissa

Hashtageja: #ErasmusPlus #EUSolidarityCorps
#PlussaaErasmusPlussasta #SolidaarisuuttaSuomessa
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Kohti ilmastotietoisempaa kansainvälisyyttä 

• Kansainvälisyys = globaalia ajattelua, 
kansainvälistä yhteistyötä ja vapaata 
liikkuvuutta

• Liikenne ja matkailu vain yksi osatekijä 
hiilijalanjäljen muodostumisessa, 
lentoliikenteen osuus n. 5 %

• Erasmus+ ja ESC

• Tuki ilmastoystävällisemmille 
matkustustavoille 2020 →

• Green Erasmus –työryhmä 2021 →

• Opetushallitus  

• lentokilometrien kompensointikokeilu  
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Youthpass ja 
avaintaidot

Annina Kurki
Laura Niinikoski



YOUTHPASS

• Tunnistaa ja näyttää nuoren oppimat asiat - nuorisotyöntekijän tuki prosessissa 

• Hyvä tapa työstää itsetuntemusta – vahvuudet / heikkoudet

• Tekee nuorisotyössä tapahtuvaa oppimista näkyväksi nuorisotyön ulkopuolella 
toimiville (vanhemmat, opettajat ja työnantajat)

• Toimii myös esim. työnantajalle – antaa kuvan aloitteellisena ja 
kulttuuritaitoisena työnhakijana 

• Antaa arvostusta nuorisotyölle – kotimaiselle ja kansainväliselle

• Todistus osallistumisesta – voidaan tehdä myös pelkästään ensimmäinen sivu
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Uudet avaintaidot 

1. Taito toimia erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä (Multilingual competence)

2. Itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot (Personal, social and learning to learn 
competence)

3. Kansalaistaidot (Citizenship competence)

4. Yrittäjyystaidot (Entrepreneurship competence)

5. Kulttuurien tuntemus sekä taiteellinen ilmaisu (Cultural awareness and expression competence)

6. Digitaidot (Digital competence)

7. Matemaattiset, tieteelliset ja tekniset taidot (Mathematical competence and competence in 
science, technology and engineering)

8. Viestintätaidot (Literacy competence)
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Avaintaidot käytännössä

Keskustelkaa, mitä ajatuksia Youthpass herättää ja pohtikaa, mitä asioita kunkin 
taidon alle omasta hankkeesta voisi tulla. 

Tämän jälkeen teemme yhdessä esimerkki-Youthpassin.
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Täällä teet Youthpassin

• https://www.youthpass.eu/en/

• https://www.youthpass.eu/fi/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/

• https://www.flipsnack.com/saltotrainingandcooperation/revised-key-
competences-in-youthpass-leaflet.html
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https://www.youthpass.eu/fi/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/
https://www.youthpass.eu/fi/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/
https://www.flipsnack.com/saltotrainingandcooperation/revised-key-competences-in-youthpass-leaflet.html


Löydä meidät verkosta

• oph.fi/erasmusnuorisoalalle

• oph.fi/euroopansolidaarisuusjoukot

• tietoa EU:n nuoriso-ohjelmista kansainvälistymisestä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville

• maailmalle.net

• ulkomailla opiskelu, harjoittelu ja muunlaiset kansainväliset kokemukset nuorille

• studyinfinland.fi 

• Suomi korkeakoulumaana; opiskelijoille ja asiantuntijoille

• Facebookissa Youth in Action

• Youtubessa

27/01/2020 Opetushallitus 72

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus/erasmus-nuorisoalalle-youth-action
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot
https://www.facebook.com/pages/Youth-in-Action-Finland/400137353398778
https://www.youtube.com/user/CIMOvideos


Hae koulutuksiin!
Eurooppalaiset koulutukset

Nuorisotyön tapahtumakalenteri

Tilaa Koulutusmahdollisuudet EU:n nuoriso-ohjelmissa -uutiskirje!

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ohjelman-eurooppalaiset-seminaarit-ja-koulutukset
https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri?sector%5bNuorisoty%C3%B6%5d=Nuorisoty%C3%B6
https://uutiskirje.oph.fi/


Kiitos – ja ota yhteyttä!

nuoriso@oph.fi


