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• Suljethan mikrofonin 
esityksen ajaksi.

• Webinaari 
tallennetaan. 
Materiaalit ja 
webinaarilinkki 
löytyvät 
verkkosivuiltamme 
webinaarin jälkeen. 

• Kysymyksiä voi 
kirjoittaa esityksen 
aikana chattiin. 
Käsitellään niitä 
jokaisen session 
lopuksi. 

EU funding & tender opportunities
portal

Oikea Erasmus+ Sport hakemus/hankemuoto

Rahoitussäännöt

Kysymyksiä & kommentteja                 

Webinaarin sisältö



Tukea Erasmus+ Sport hakemusta valmisteleville 

Opetushallituksen järjestämät webinaarit Erasmus+ Sport hakijalle kevät 2021: 

• Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville 28.4. klo 13-15 

• Hakuklinikka / kyselyntunti hakemusta valmisteleville 11.5. klo 13-15

• Opetushallitus tarjoaa jatkuvaa neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/valmistautuminen-kohti-vuoden-erasmus-
sport-2021-hakukierrosta  (materiaalit 14.4 ja 21.4 infoista)
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/valmistautuminen-kohti-vuoden-erasmus-sport-2021-hakukierrosta


Erasmus+ Sport hakemusprosessi etenee EU:n 
Funding & tender portaalin kautta 
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Sähköinen keskitetty hakumenettely   

Erasmus+ ohjelmaopas (programme guide), hakukuulutukset, sähköinen 
hakemus, hakemuksen liitteet löytyvät / ovat ladattavissa portaalista

Hanketta hallinnoidaan ja se raportoidaan portaalin välityksellä



Opetushallitus



EU-login
• PIC-koodin hankkimista varten tarvitset EU Login -tunnuksen.

• EU Login on Euroopan komission tietojärjestelmien käyttäjien todennuspalvelu. 
Sen avulla voit kirjautua komission erilaisiin verkkopalveluihin yhden 
sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla.

• EU Login -tunnus on henkilökohtainen ja sillä pääset

• organisaation rekisteröitymisjärjestelmään,

• hakemusportaaliin sekä

• hankerahoituksen saatuasi hallinnoimaan hanketta

• EU Login -tunnus hankitaan vain kerran ja voit käyttää aiemmin tehtyä tunnusta.
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PIC-koodi 

• tarvitset PIC-koodin, kun haet Erasmus+ Sport rahoitusta Euroopan komission 
koulutus- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto EACEA:sta (Bryssel).

• toimeenpanovirastosta hakiessasi kaikkien hankkeeseenne osallistuvien 
organisaatioiden pitää rekisteröityä ja hankkia itselleen PIC-koodi.

• PIC-rekisteröityminen tehdään vain kerran ohjelmakauden 2021ꟷ2027 aikana

• edellisellä ohjelmakaudella hankittu tai voimassa ollut PIC-koodi on edelleen 
voimassa

• PIC-koodi luodaan EU:n funding & tender hakuportaalissa
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https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation_en.htm
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Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (small-
scale partnerhips)
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• Kiinteä tukisumma 30 000€ tai 60 000€
• Mahdollisuus uusille toimijoille ja pienille organisaatioille 
• Hanke toimii ensimmäisenä askeleena Euroopan tason yhteistyöhön
• Tuetaan heikommassa asemassa olevien kohderyhmien osallistumista 
• Tukea aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja tuoda eurooppalainen ulottuvuus 

paikallistasolle 
• Parannetaan osallistuvien organisaatioiden toiminnan ja käytäntöjen laatua ja 

kehitetään organisaation valmiuksia
• Mahdollistetaan muutos (yksilön, organisaation tai sektorin tasolla), mikä 

johtaa parannuksiin suhteessa kunkin organisaation toimintaympäristöön



Hankkeen sisältö

• Tavoitteet, toimintasuunnitelma, odotetut tulokset

• Tavoitteiden, toimintojen ja aiottujen tulosten on oltava selvästi yhteydessä 
toisiinsa johdonmukaisesti. 

• Hakemuksiin on sisällytettävä myös yleinen hankkeen aikataulu, johon sisältyy 
tärkeimpien välitavoitteiden arvioitu valmistumispäivä. (esim. 03/2023)

• Hakijoiden on annettava riittävästi tietoa budjettisuunnitelmasta, jotta arvioijat 
voivat arvioida kunkin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden sekä kunkin 
toiminnan johdonmukaisuuden muiden toimien kanssa.

• Hankkeen budjetissa on lueteltava suunnitellut hanketoiminnot ja ilmoitettava 
kullekin toiminnalle osoitettu osuus avustuksesta.
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Pienimuotoinen kumppanuushanke esimerkki: 3 
urheiluseuraa / 3 maata / kesto 24 kk
Hankkeen kick-off kokous virtuaalisesti 500€ + 6 virtuaalista hankekokousta 250€  yhteensä 2000€

I opintovierailu Slovakiassa. 8 seuratoimijaa per taho.  Matkakulut 16 x 800€  järjestävälle taholle 3000€  
yhteensä 9 400€

Järjestetään avoin webinaari opintovierailun annista seurojen valmentajille 3000€

II opintovierailu Belgiassa. 8 osallistujaa per taho. Matkakulut 16 x 800€. Järjestävä taho 3000€ yhteensä 9400€

Järjestetään avoin webinaari opintovierailun sisällöstä kumppanitahojen nuorille urheilujoille / toimitsijoille 
3000€

III seminaari Suomessa. 8 osallistujaa per taho. Matkakulut 16 x 800€. Järjestävä taho 3000€. yht. 9400€

Testataan partnereilta opittuja menetelmiä omassa seurassa / tahossa yhden päivän workshopeissa. 
Workshoppien (10 työpäivää/organisaatio: 10x250€=2500€) suunnittelu ja toteutus 7500€

Tuotetaan digitaaliset materiaalit jokaisen tahon hyödynnettäväksi 15000€ (suunnittelu, tekninen totetus, 
käännösket) 11
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Kumppanuushankkeet (cooperation
partnerships) organisaatioille
• Kiinteä Erasmus+ Sport avustus 120 000€, 250 000€ tai 400 000€ valitaan 

toiminnan ja tulosten mukaan. 

• Kehittää toiminnan laatua ja vahvistaa kumppaniverkostoja kansainvälisellä 
tasolla vaihtamalla tai kehittämällä uusia käytäntöjä ja menetelmiä. Tukee 
innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä, siirtämistä ja / tai toteuttamista sekä 
yhteisten aloitteiden toteuttamista, jotka edistävät yhteistyötä ja 
vertaisoppimista.

• Tulosten tulisi olla uudelleenkäytettäviä, siirrettäviä, skaalautuvia ja 
mahdollisuuksien mukaan poikkitieteellinen ulottuvuus ja jaettavissa 
paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
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Kumppanuushankkeet 120 000€ tai 250 000€
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• Tarveanalyysi
• Ilmoitettava tehtävien ja budjetin jakautuminen hankekumppaneiden 

kesken
• Jokaisen projektityöpaketin ja -toiminnan toteuttamisen aikataulu sekä 

projektin suoritteiden tuottamisen määräaika on myös ilmoitettava. 
• Hankekuvauksessa on tehtävä ero projektinhallinnan ja toteutuksen 

työkokonaisuuksien välillä. 
• Projektitoiminnot jaetaan "työpaketteihin". Jokainen työpaketti on 

linkitettävä tiettyihin tavoitteisiin, välitavoitteisiin ja suoritteisiin. 
• Hakijoita suositellaan jakamaan projektinsa enintään viiteen 

työpakettiin, mukaan lukien projektinhallintaan liittyvä.



Kumppanuushanke 400 000€
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• Hakemus sisältää selkeän tehtävänjaon ja budjetin jakauttumisen kumppaneiden 
kesken

• Hakijoiden on jaettava projektitoiminnot "työpaketteihin". Jokainen työpaketti on 
linkitettävä tiettyihin tavoitteisiin, välitavoitteisiin ja suoritteisiin. 

• Hakijoita suositellaan jakamaan projektinsa enintään viiteen työpakettiin, mukaan 
lukien projektinhallintaan liittyvä.

• Ehdotuksissa kehitetään laadunvarmistus- ja seurantamekanismeja sekä 
arviointistrategia. 

• Osana arviointistrategiaa hakijoiden on määritettävä joukko määrällisiä ja 
laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden 
saavuttamisen taso.
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Eurooppalaiset voittoa tavoittelemattomat 
urheilutapahtumat 

❑ Vapaaehtoistoiminta urheilussa

❑ Sosiaalinen osallisuus urheilun kautta

❑ Torjuu urheilun syrjintää ml. sukupuolten välinen tasa-arvo

❑ Kannustaa osallistumisen urheiluun ja liikuntaan 
a.)the EU Physical Activity Guidelines , Tartu Call for a Healthy Lifestyle
b) Euroopan urheiluviikon täytäntöönpano 
c) urheilun ja liikunnan edistäminen terveyden edistämisen välineenä 
d) kaikkien urheilun ja fyysisen toiminnan harjoittamista kannustavien toimintojen, myös 
perinteisen urheilun ja pelien sekä sukupolvien välisen urheilun edistäminen
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Erasmus+ avustus: 
200 000€, 300 000€, 
450 000€ tapahtuman 
luonteen mukaan



Eurooppalaiset paikalliset tapahtumat  (tyyppi I & II) 200000€ / 300 000€

• Valitut osallistujaorganisaatiot (3–6) katsotaan yhteisedunsaajiksi, ja järjestetyt 
tapahtumat ja oheistapahtumat järjestetään kussakin mukana olevassa 
ohjelmamaassa. 

• Ehdotuksiin on sisällyttävä erityinen osa, jossa on jaettu tehtävät ja EU-avustus 
kumppaneiden kesken. 

• Jokaisen projektitoiminnan toteuttamisen aikataulu ja projektin suoritteiden 
tuottamisen määräaika on myös ilmoitettava. 

• Hakijoiden on jaettava projektitoiminnot "työpaketteihin". 

• Jokainen työpaketti on linkitettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on 
määritettävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan 
arvioida näiden tavoitteiden saavuttamisen taso. 
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Eurooppalaiset voittoa tavoittelemattomat 
urheilutapahtumat 450 000€
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• Hankkeet koskevat yhden edunsaajan hankkeita. 
• 10 osallistujaorganisaatiota pidetään assosioituneina kumppaneina, ja  

tapahtuma ja järjestetyt oheistoiminnot pidetään hakijaorganisaation 
maassa. 

• Jokaisen projektitoiminnan toteuttamisen aikataulu ja projektin suoritteiden 
tuottamisen määräaika on ilmoitettava. 

• Hakijoiden on jaettava projektitoiminnot "työpaketteihin". 
• Kukin työpaketti on liitettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on 

määritettävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla 
voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamisen taso.



Erasmus+ Sport hakemuksen lähettäminen 
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Keskeiset elementit Erasmus+ hankkeen sisältöä 
ja työskentelytapoja suunnitellessa:
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Ympäristövastuu
Osallisuus ja 

monimuotoisuus
Digitaalisuus



Hankehakemusta kirjoittaessa:
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Kuvaa kokonaisvaltaisesti 
hankeideaa ja sen toteutusta 
sekä vaikutuksia: älä sokeudu 

hakulomakkeeseen 

Muista kuvata myös, mitä on 
kartoitettu jo ennen 

hankehakemuksen tekoa 
(tilastot, tutkimukset, EU-
tason aiheeseen liittyvät 

politiikka-asiakirjat, strategiat)

Jäsentele tekstiä, ole 
johdonmukainen ja rajaa. 
Palaa arviointikriteerein, 
vastaako hanke niihin? 

Löytyykö arvioitavat asiat 
hakemuksesta?  

Pyri konkretiaan: älä jää liian 
yleiselle tasolle tai sokeudu 
yleiseen ”hankejargoniin”

Huomioi kaikki partnerit ja 
partnereiden tilanne sekä 

lähtötilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

→ eurooppalainen yhteistyö 
/työnjako

Hankkeen relevanssi & 
vaikuttavuus, tulosten

levittäminen ja jatkuvuus!



Mihin tarpeeseen Erasmus+ Sport hanke vastaa?
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Ongelma, tarve Vaikutustavoite Miten pääsette 
tavoitteeseen?

Mitä konkreettista ongelmaa 
lähdette ratkaisemaan? 

Tavoitteen pitää olla: 
mitattava, realistinen, rajattu 
kohderyhmä, saavutettava, 

tarpeeseen sidottu 

• Toimenpiteet, teot
• Toimintasuunnitelma
• resurssit

• Rajatkaa ongelma (haaste): 
ongelmaan pitää pystyä 
vaikuttamaan annetuilla 
resursseilla

• Kirkastakaa juurisyy: miksi 
hankkeeseen lähdetään?

• Varmistakaa, että tiedätte 
lähtötilanteen ja mikä on 
kehityssuunta?

• Vaikutustavoite = tavoitteellista 
muutosta, mikä on muuttunut 
hankkeen jälkeen?

• Varokaa vision tasolle jäämistä 
(esim. edistetään lasten 
hyvinvointia, urheilijoiden 
työllistymistä), ympäripyöreän 
puheen edistämistä ei voi seurata 

• Älkää määritelkö myöskään 
tekemistä tavoitteeksi (esim. 
verkosto, toimintamalli) 

• Keinot, millä muutokset 
saadaan aikaan

• Tekeminen ja toimenpiteet: 
hakemuksen ”helpoin” osa

• Toimintasuunnitelma luo 
perustan hankehallintoon, 
selkeä 
toimintasuunnitelma 
helpottaa hankehallintoa



Erasmus+ vaikuttavuustyökalu
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Linkki vaikuttavuustyökaluun OPH:n sivuilla

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu


Lisätietoa:

• Komission ja Erasmus+ Sport hakua koordinoivan EACEAn 23.-24.3 järjestämän 
Sport Info Dayn 2021 materiaalit ja tallenne: Erasmus+ Sport Info DAy 2021 
materiaalit

• Erasmus+ Sport vuoden 2021 hakukierroksen dokumentit löydät: EU Funding and 
tenders portal

• Erasmus+ Sport -ohjelmasta suomeksi löydät sivuiltamme (päivittyy kun 
ohjelmaopas on julkaistu):  Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle

• Erasmus+ Sport Euroopan komission sivuilla: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_en
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https://www.eacea-events.eu/website/4163/erasmusplussportinfoday2021-information/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-liikunnalle-ja-urheilulle-sport
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_en


KIITOS!

Kysymyksiä & kommentteja

#ErasmusPlusFi
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Erasmus+ Sport yhteyspiste / Opetushallitus

Terhi Liintola
puh. 0295 338 504 

terhi.liintola@oph.fi

Twitter: @BeActive_Finland

Instagram: @BeactiveFi

mailto:terhi.liintola@oph.fi

