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Nuorisovaihdot

• Tavoitteena on positiivinen vaikutus nuorten tietoihin, taitoihin ja asenteisiin nuorten vahvan 
osallistumisen ja omistajuuden sekä toiminnallisen ohjelman kautta.

• Nuorisovaihdoissa nuoret katsovat tärkeää yhteiskunnallista aihetta omalta tasoltaan ja omista 
näkökulmistaan – kiinnostuen enemmän yhteiskunnasta, vaikuttamisesta ja 
eurooppalaisuudesta.

• Kulttuurienvälinen kanssakäyminen kaataa stereotypioita ja vähentää ennakkoluuloja.

• Nuorisovaihdot ovat nuorten omia projekteja, eivät aikuisten heille suunnittelemaa toimintaa –
ne perustuvat nuorten omiin tarpeisiin ja heitä kiinnostaviin aiheisiin.

• Osallistujiksi toivotaan nuoria kaikenlaisista taustoista ja he osallistuvat hankkeen suunnitteluun 
ja toteutukseen omien kykyjensä mukaan.

• Nuoret itse ymmärtävät, että hankkeissa opitaan uusia asioita - kokemuksia puretaan, 
oppiminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

06/05/2021 Opetushallitus 2



Kuka voi hakea?

• Yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset

• Paikalliset ja alueelliset julkisyhteisöt kuten esim. kunnalliset nuorisotoimet

• Yhteiskunnalliset yritykset 

• ”Epäviralliset nuorten ryhmät” → nuorten porukka, jolla ei ole organisaatiota 
takanaan, yhden nuoren täytyy olla väh. 18-vuotias ja ottaa laillisen edustajan 
vastuu
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Nuorisovaihtojen reunaehdot

• Jokaisessa hankkeessa on vähintään 16 ja enintään 60 nuorta – jokaisen maan ryhmät ovat 
suurin piirtein saman kokoisia

• Jos kaikilla nuorilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ryhmäkoko voi olla 10.

• Jokaisella ryhmällä on vähintään 1 aikuinen ryhmänvetäjä – aikuisia on mukana niin monta 
kuin ryhmä tarvitsee

• Vaihto kestää 5-21 päivää + 2-6 matkapäivää

• Osallistuvat nuoret ovat 13-30-vuotiaita

• Yksi ryhmä isännöi vaihtoa, muut matkustavat isännöivään maahan – tai osallistuvien maiden 
välillä

06/05/2021 Opetushallitus 4



Laadukkaan nuorivovaihdon ominaisuudet
• Ryhmien nuoret ovat olleet aktiivisesti mukana vaihdon aiheen valinnassa, toiminnan suunnittelussa ja 

heillä on aktiivinen rooli toiminnan toteuttamisessa ja jälkitoimissa

• Ainakin hakijaryhmän nuorilla täytyy olla vahva rooli

• Osallistujia ei voi valita hankkeen myöntämisen jälkeen

• Nuorten osallistumisen taso riippuu heidän iästään, kyvyistään, kokemuksestaan, haasteistaan, jne.

• Vaihtoa on suunniteltu yhteistyössä kumppaniryhmän (nuorten) kanssa

• Vaihdolle on valittu selvä aihe, jota käsitellään päiväohjelmassa monipuolisilla tavoilla ja 
oppimisnäkökulmaa ylläpitäen

• Päiväohjelman toiminta on linjassa aiheenvalinnan, nuorten tarpeiden ja hankkeen tavoitteiden kanssa

• Oppimiskokemuksia puretaan ja ne tuodaan nuorille näkyviksi

• Hanke on (mahdollisimman) valmiiksi suunniteltu

• Hankkeen suunnittelua ei jätetä esim. valmistelevaan tapaamiseen tai päätettäväksi vasta kun 
rahoitus on varmistunut
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Mitä nuorisovaihto ei ole?

• Akateemiset opintomatkat

• Taloudellista voittoa tavoitteleva vaihtotoiminta 

• Matkailuun, turismiin tai lomamatkailuun vertautuvat matkat 

• Festivaaleihin osallistuminen

• Esiintymismatkat ja –kiertueet

• Sääntömääräiset kokoukset 

• Aikuisten nuorille järjestämät kurssit
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Mitä uutta (ja vanhaa) huomioitavaa?
• Organisointituki 100€/nuori osallistuja tuo taloudellista liikkumavaraa

• Green travel→matkatuki on hieman reilumpi ja matkapäiviä voi olla jopa 6

• Osallisuustuki 100€/nuori osallistuja, jolla on muita vähemmän mahdollisuuksia, 
”Participants with fewer opportunities”

• Osallisuustuki 100% →muut lisäkustannukset, jotka liittyvät YPWFO, ml. avustajien 
matka-, majoitus- ja palkkiokulut

• Poikkeukselliset kustannukset 100 % esim. Viisumi (myös viisumin hakemiseen
liittyvät matkakulut) oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset, testit jne.

• Erityisen kalliit matkakulut 80 % → Jos Distance Band-laskurin mukainen matkatuki
ei riitä kattamaan todellisia kustannuksia

• Valmistelutapaamisen toteuttamiseen kiinteä summa 575€/hlö.
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Valmistelutapaaminen

• Tuki voidaan myöntää jokaiselle matkustavalle ryhmälle

• Osallistujina 1 nuori ja 1-2 aikuista (epäselvää)

• Tarve on perusteltu hakemustekstissä

• Antaa mahdollisuuden valmistella vaihtoa kasvokkain, tutustua ja varmistaa hyvä laatu

• Suunnitelmien lopulliseen viilaukseen, toteutuspaikkaan tutustumiseen ja yhteisten sääntöjen 
luomiseen

• Käytännön järjestelyistä ja hallinnollisista asioista sopimista (kumppanisopimukset)

• Kasvattaa nuorten osallistumisen mahdollisuutta sekä luottamusta kumppaneiden välillä

• Erityisen suositeltava toimintatapa uusissa kumppanuuksissa
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Yhteiset arviointikriteerit – Relevanssi 30p.

• Vaihdolle asetettujen tavoitteiden laadukkuus/järkevyys/tavoitettavuus

• Miten hyvin vaihto perustuu osallistujaorganisaatioiden ja osallistuvien nuorten tarpeisiin

• Missä määrin hankkeella on mahdollista saada aikaan osallistujien kannalta laadukkaita oppimistuloksia

• Hankkeen mahdolliset vaikutukset

a) osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen

b) hankkeen ulkopuolisiin, paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella (ja/tai EU:n tai kansainvälisellä 
tasolla)

• Kuinka paljon vaihto edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa 
ulottuvuutta – tai jotain niistä

• Kuinka paljon vaihdolla saadaan mukaan uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota
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Yhteiset arviointikriteerit – hankesuunnitelman 
laatu 40 p.
• Tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja ehdotettujen toimintojen keskinäinen 

johdonmukaisuus.

• Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: valmistelussa (ml. osallistujien valmentaminen), toimintojen 
toteutuksessa ja jatkotoimissa

• Nuorten osallisuus hankkeen eri vaiheissa

• Toimintojen saavutettavuus, osallistavuus ja niiden avoimuus osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia 

• Toimintamenetelmät ovat osallistavia, ml. virtuaalisesti toteutettavat menetelmät

• Kokemusten purku, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi Youthpass-todistusta hyödyntäen

• Osallistujien tasapuolinen jakauma maiden ja sukupuolen suhteen

• Osallistujien turvallisuuden ja riskien hallinnan huomioiminen

• Ympäristöystävällisyyden huomioiminen hankkeen toteutuksessa ja/tai aiheen valinnassa
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Hankkeen hallinnoinnin laatu 30p.
• Käytännön järjestelyjen, hankkeen hallinnon ja tukimenettelyjen laatu

• Osallistujaorganisaatioiden keskinäisen viestinnän laatu, ml. muiden keskeisten 
sidosryhmien välisen yhteistyön ja viestinnän laatu. 

• Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu 

• Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen 
tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella

06/05/2021 Opetushallitus 11

Maksimi on 100 p, 
läpimenoon tarvitaan 

vähintään 60 p

Jokaisesta osiosta pitää 
saada vähintään puolet 

pisteistä.  



Hakemuksen liitteet
• Organisaation laillisen edustajan allekirjoittama “ Declaration of Honour”

• Toimintojen aikataulut

• Mandaatit
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Kiitos!
paavo.pyykkonen@oph.fi
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