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Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke

• Tavoitteena nuorisotyön laadun kehittäminen nuorisotyöntekijöiden ja nuorten parissa 
työskentelevien oppimiskokemusten ja verkostoitumisen kautta. 

• Vaikutukset suoraan arjessa tehtävään nuorisotyöhön ja tueksi myös nuorten kanssa tehtäviin 
hankkeisiin.

• Organisaatiot saavat mahdollisuuden kehittää ketterästi ja täsmäiskuilla heille olennaisia 
nuorisotyön asioita joustavissa kansainvälisissä kumppanuuksissa.

• Personal Development Activities: Seminaari, koulutus, hankekumppanien hakutilaisuus, 
opintovierailu, käytännön oppimisjakso tai muu sopiva toimintamuoto

• System development and outreach activities: Kansalliset/kansainväliset oheistoiminnot, joissa 
oppimiskokemuksia ja menetelmiä voidaan jakaa ja syventää. “These activities go beyond the
follow-up dissemination activities, which are part of the normal project Life-cycle”.

• Reunaehdot: Toiminnon kesto 2–60 päivää | organisaatioita vähintään 2 maasta | hankkeen 
toteutus osallistuvan organisaation kotimaassa | enintään 50 osallistujaa | ei ikärajaa.
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Laadukas nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke

• Vaikuttaa selkeästi osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tavanomaiseen työhön nuorison parissa sekä 
heidän organisaatioonsa.

• Perustuu osallistujaorganisaatioiden aktiiviseen osallistumiseen. Näillä olisi oltava aktiivinen rooli 
hankkeen kaikissa vaiheissa. 

• Perustuu selvästi määriteltyihin ja erityisesti laatuun, innovointiin ja tunnustamiseen liittyviin 
nuorisotyöntekijöiden (koulutuksellisiin ja ammatillisiin) kehittymistarpeisiin.

• Varmistetaan, että osallistujien oppimisen tulokset tunnustetaan asianmukaisesti.

• Huomioidaan, että hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat relevantteja aiheen ja toiminnan kannalta ja 
että heillä on linkki käytännön nuorisotyöhön
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Haettavat toiminnot:

Personal Development Activities: 

• Opinto-/oppimisvierailu: job shadowing, nuorisotyöntekijöiden vaihto, 
vertaisoppiminen, käytännön oppimisjakso.

• Hankekumppanien hakutilaisuus

• Koulutus: esim. uusien innovatiivisten metodien testausta ja oppimista 
(digitaalinen nuorisotyö).

• Seminaarit ja työpajat: tiedon ja käytäntöjen vaihtoa liittyen tavoitteisiin, EU:n 
nuorisostrategian arvoihin ja prioriteetteihin.
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System development and outreach activities (ei voi hakea ilman PDA):

• Kansalliset/kansainväliset oheistoiminnot, joissa oppimiskokemuksia ja 
menetelmiä jaetaan ja syvennetään. 

• “These activities go beyond the follow-up dissemination activities, which are
part of the normal project Life-cycle”.

• Mahdollisuus kokeneemmille ja innovatiivisille toimijoille testata menetelmiä ja 
etsiä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin.

• Esim. uusien (digitaalisten) työkalujen kehittäminen

• Kohdistetut ja strategiset tulosten levittämistoimet

• 80 % kelpoisista kuluista
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Valmistelutapaaminen: 

• Tarve valmistelutapaamiselle täytyy perustella hakemuksessa.

• Varmistetaan toimintojen korkea laatu

• Sovitaan käytännön järjestelyistä ja hankkeen hallinnosta esim. sopimukset
kuntoon.

• Vahvistetaan kumppaniorganisaatioiden ja hankkeen osallistujien välistä
luottamusta ja ymmärrystä.

05/05/2021 Opetushallitus 6



Mitä uutta (ja vanhaa) huomioitavaa?

• Mahdollista saada tukea myös osallistujille, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia, ”Participants with fewer opportunities”

• Reilumpi tulkinta matkatuissa Distance Band-välimatkalaskurilla

• Green travel→mahdollisuus useampaan matkapäivään

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

• Erityisen kalliit matkakulut 80 % → Jos Distance Band-laskurin mukainen
matkatuki ei riitä kattamaan todellisia kustannuksia. 
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Kuka voi hakea?

• Yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset

• Paikalliset ja alueelliset julkisyhteisöt kuten esim. kunnalliset nuorisotoimet

• Yhteiskunnalliset yritykset 

• ”Aktiivisesti nuorisotyötä tekevät nuorten ryhmät” → Ei sama määritelmä kuin 
nuorisovaihdoissa tai osallistumishankkeissa. Ei nuorisojärjestöt eikä ns. nuorten 
epäviralliset ryhmät. (Suomen  toimintaympäristössä vähän epätodennäköinen 
hakija, mutta esim. alan kouluttajien yhteenliittymä tai nuorisotyöntekijöiden 
osuuskunta tms.. Tämän kanssa tarkkana!)

• Reunaehdot: Toiminnon kesto 2–60 päivää | organisaatioita vähintään 2 maasta 
| hankkeen toteutus osallistuvan organisaation kotimaassa | enintään 50 
osallistujaa | ei ikärajaa | hankekausi 3-24kk.
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Arviointkriteerit

• Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon 
rahoitusta myönnettäessä. 

• Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa 
jäljempänä mainituista arviointikriteerien luokista.



Relevanssi, perustelut ja vaikutus
(enintään 30 pistettä)

Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta:

• tavoitteet
• Osallistujaorganisaatioiden kehitystarpeet
• osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tarpeet ja tavoitteet.

• Missä määrin hankkeella on mahdollista saada aikaan osallistuvien 
nuorisotyöntekijöiden kannalta:
• laadukkaita oppimistuloksia
• vahvistaa tai muuttaa osallistujaorganisaatioiden nuorisotyötä laadun, innovoinnin ja 

tunnustamisen suhteen
• saada nuorisotyössä toimivat osallistujat mukaan osallistujaorganisaatioihin
• saada mukaan organisaatiot, jotka tekevät konkreettista nuorisotyötä ja paikallistasolla.

• Hankkeen mahdolliset vaikutukset
• osallistuviin nuorisotyöntekijöihin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen 

päättymisen jälkeen 
• konkreettisiin nuorisotyön käytäntöihin 
• Laajemmin paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tai kansainvälisellä tasolla ( 

kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä).



Jatkuu..

• Missä määrin hankkeeseen sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan
• Tuloksia, jotka kestävät hankkeen elinkaarta pidempään.

• Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja 
moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.

• Missä määrin hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja 
vähemmän kokeneita organisaatiota mukaan.

• Missä määrin ehdotetut oheistoiminnot edistävät nuorisotyöntekijöiden 
toimintaympäristön kehittämistä, jos niitä haetaan



Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu
(enintään 40 pistettä)

• Tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja 
ehdotettujen toimintojen keskinäinen johdonmukaisuus.

• Missä määrin hankkeella edistetään osallistujaorganisaatioiden nuorisotyön
laadun parantamista.

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

• Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus, joilla nuorisotyöntekijät valitaan 
toimintoihin, sekä se, missä määrin nuorisotyöntekijät osallistuvat aktiivisesti 
hankkeen kaikkiin vaiheisiin ja ovat profiililtaan sopivia osallistujia

• Missä määrin toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi ja 
ne ovat avoimia osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

• Ehdotettujen osallistavien menetelmien soveltuvuus, mahdolliset virtuaaliset 
elementit mukaan lukien.



Hankkeen hallinnoinnin laatu
(enintään 30 pistettä)

• Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tuen laatu.

• Osallistujaorganisaatioiden keskinäisen sekä 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.



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

• Toimintojen aikataulut

• Mandaatit
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Kiitos!
annina.kurki@oph.fi
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