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”Päällimmäisenä tavoitteena 
on ruohonjuuritason 
urheiluseurojen henkilöstön 
mukaan lukien vapaaehtoisten 
osaamisen parantaminen ja 
uusien taitojen hankkiminen 
liikkuvuuksien avulla.” 



Erasmus+ Sport painopisteet 
(EU:n urheilun työsuunnitelma 2021-2024)



Erasmus+ hakemus (hankesuunnitelma) kuvaa

Mihin tarpeeseen 
hanke vastaa? 

Minkälaista 
toimintaa 

hankkeessa on?

Kuka tekee 
mitäkin? 

Mitkä ovat 
hankkeen 
odotetut 
tulokset? 

Tavoitteet: Mitä hankkeen avulla halutaan 
muuttaa? Keneen/mihin halutaan vaikuttaa? 
Mitä haluatte tehdä? Miksi? Linkki Erasmus+ 
ohjelman tai  Sport tavoitteisiin. 

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? 



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. 
Liikkuvuusjaksoja voi olla max. 10, jos 
jokaiselle liikkuvuudelle lähtee vain yksi 
henkilö.

• 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.)



Esimerkkejä budjetista 
Hankasalmelainen urheiluseura kokoaa 
seurastaan neljän hengen ryhmän 
havainnointimatkalle Berliiniin. Matkan 
budjetti määräytyy neljän hengen mukaan 
seuraavasti:

Organisointituki: 350€/hlö x 4 =1400€

Matkatuki: Hankasalmi - Berliini 1342km= 
275€/hlö x 4 =1100

Yksilötuki: Saksa 160€/pv x 4 x 4 =2560€

= Erasmus+ avustus 5060€

Vaihtoehtoisesti toiminnan kesto paikan päällä 7 
vuorokautta:

Organisointituki: 350€/hlö x 4 =1400€

Matkatuki: Hankasalmi - Berliini 1342km= 275€/hlö 
x 4 =1100€

Yksilötuki: Saksa 160€/pv x 4 x 7 =4480€

=Erasmus+ avustus 6980€



KA1 Hakumenettely

• 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 kello 
13.00 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


KA182-SPO hakemuslomake
Selainpohjainen hakulomake täällä: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

EU Login https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf

Hakulomake:
Kirjaudu lomakkeelle EU Login –tunnuksillasi
Valitse Opportunities: SPORT: SPO
Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti

Avaa lomake vain yhden selaimen yhdelle välilehdelle, näin vältät tietojen katoamisen (hyvä vinkki on 
kirjoittaa vastauksia aluksi Wordille). 

Suosittelemme käyttämään Google Chromea, sillä lomake ei toimi kunnolla Microsoft Edgellä. 

Käytä hakemuksen valmistelussa apuna ohjelmaopasta (Programme Guide): https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/fi/node/2700

Sivut: Suomenkielisen hakuoppaan sivut 206-215 koskevat urheiluhenkilöstön liikkuvuutta

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/node/2700


KA182-SPO hakemus

1) Tavoitteet

2) Aktiviteetit

3) Laadukkuus

4) Seuranta

5) Tiivistelmä



Ideasta hyväksi hankkeeksi

• Varatkaa tarpeeksi aikaa hankkeen
suunnitteluun (osallista yhteisöä)

• Käynnistäkää sisältöjen suunnittelu yhteistyössä
hankekumppanienne kanssa: 

• Pohtikaa miten hanke sopii organisaationne
normaaliin toimintaan

• Ilmaise suunnitelmanne konkreettisesti
(osallistujien valinta, hyöty seurallenne / 
liikkuvuuksiin osallistujille)

• Pohtikaa myös viestintää ja tulosten levitystä



Kertauksena
• Lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen hakuaika 

päättyy 23.2.2023 Suomen aikaa (CET klo 12).

• Hakijoille lähetetään hakemuksen vastaanottovahvistus 
noin viikon sisällä.

• Päätökset hakijoille keväällä 2023.

• Hankesopimuksen allekirjoitus loppukesästä 2023

• Hanke voi alkaa 1.6. – 31.12.2023 välillä ja sen kesto 
voi olla  6 – 18  kk.

• Organisaatiosi voi hakukierroksella lähettää vain yhden 
hakemuksen. 

• Hankkeessa ei edellytetä omarahoitusosuutta. 
Erasmus+ avustuksesta maksetaan 70%ennen 
hankekauden alkua. 

• Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset 
huomioidaan, lähetä mahdollisuuksien mukaan 
hakemuksesi hyvissä ajoin ennen hakuajan 
päättymistä.

• Syksyn haussa rahoituksen saaneille hankkeille oma 
koulutuksensa elo-syyskuussa 2023 etänä ja 
Helsingissä.


