
Erasmus+ nuorisoalalle Youth
Euroopan solidaarisuusjoukot

EU:n nuoriso-ohjelmien arvioijakoulutus 5.5.2021



Koulutukset 5., 17. ja 25.5.



5.5. klo 10.00–13.30
Klo Aihe Osallistujat

10.00 Tutustumista ja yleistä johdattelua arviointityöhön kaikki

11.00 Samanaikaiset ryhmät 1 ja 2

Ryhmä 1: KA1 nuorisovaihdot ja 
nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet

Juha Kiviniemi, Anu Laine, Miki Mielonen

Ryhmä 2: KA2 kumppanuushankkeet Liisa Hietamaa, Sanna Laine, Antti Rantaniva, 
Suvi Tuominen, Anna Peltoniemi

Seuraavilla henkilöillä on 1 h tauko: Emma Aalto, Anna Kapanen, Elisa Tikkanen, 
Laura Heikkilä, Mimmi Kosonen, Annina Mattila

12.00 Palautteen laatimisesta kaikki

Arviointityön aikataulut kaikki

12.30 Ryhmä 3: KA1 nuorten osallistumishankkeet Liisa Hietamaa, Sanna Laine, Ossi Ollikainen
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17.5. klo 11.00-13.30
Klo Aihe Osallistujat Talti-

ointi

11.00 Tietoa arviointioppaista ja 
arviointilomakkeista

kaikki

11.30 Samanaikaiset ryhmät 4 ja 5

Ryhmä 4: Assessment Module (AM) 
-arviointityökalun esittely

kaikki muut paitsi ryhmän 5 osallistujat X

Ryhmä 5: Laatumerkki ja OEET -
arviointityökalu

Emma Aalto, Anna Kapanen, (Elisa Tikkanen) X

12.30 Ryhmä 6: Solidaarisuushankkeet Laura Heikkilä, Mimmi Kosonen, Annina Mattila
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25.5. klo 13.00–16.00: koulutus KA2-arvioijille
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• Erasmus+ -sektoreiden yhteinen koulutustilaisuus hankearvioijille

• Tilaisuus taltioidaan, joten sen voi katsoa myöhemmin jos ei pääse osallistumaan

• Liisa Hietamaa, Sanna Laine, Antti Rantaniva, Suvi Tuominen, Anna Peltoniemi



Irmelin alustus: 
budjetti ja Opetushallituksen rakenne
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Ohjelmien tavoitteet, 
painopisteet ja toiminnot



Erasmus+ Youth: ohjelman tavoitteet
• Tuetaan elinikäisen oppimisen avulla ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja yksilöllistä 

kehitystä

• Edistetään kestävää kasvua, laadukkaita työpaikkoja ja sosiaalista koheesiota sekä innovointia 
ja vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä

• Edistetään nuorisopoliittista yhteistyötä nuorisostrategian 2019–2027 puitteissa

• EU:n nuorisostrategia ja nuorisotavoitteet (Euroopan komissio): 
https://europa.eu/youth/strategy_en

• Eurooppalaiset nuorisotavoitteet ja arvot (OPH): 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/digilibretto_draft180919.pdf

• Edistetään epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja aktiivista 
osallistumista nuorten keskuudessa samoin kuin yhteistyötä, laatua, osallisuutta, luovuutta ja 
innovointia nuorisoalan organisaatioiden ja nuorisopolitiikan tasolla.
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Euroopan solidaarisuusjoukot: 
Ohjelman tavoitteet

• To enhance the engagement of young people and organisations in accessible and high-quality 
solidarity activities, primarily volunteering, as a means to strengthen cohesion, solidarity, 
democracy, European identity and active citizenship

• The promotion of sustainable development, social inclusion and equal opportunities

• To provide young people, including young people with fewer opportunities, with easily accessible 
opportunities for engagement in solidarity activities that induce positive societal changes 

• Improving and properly validating their competences [of young people], as well as facilitating their 
continuous engagement as active citizens.
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Nuoriso-ohjelmien painopisteet

• Inkluusio / Osallisuus 

• Digitaalisuus

• Ympäristövastuullisuus

• Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan

• vain Euroopan solidaarisuusjoukot: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• painopisteet on avattu hyvin ohjelmaoppaissa

• syventävää materiaalia painopisteistä: Teematiistaiden taltioinnit (9.3.–14.4.2021):

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/eun-nuoriso-ohjelmien-teematiistait
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Ohjelmien OPH:ssa arvioitavat toiminnot (1/2)
Ohjelma Avain

-toimi
Koodi Toiminto Käytämme 

ulkopuolista 
arvioijaa

Erasmus+ KA1 KA152-YOU Nuorisovaihdot (Mobility of young people, Youth Exchange, YE)

KA153-YOU Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet 
(Mobility of youth workers, YWM)

KA154-YOU Nuorten osallistumishankkeet 
(Youth participation activies, YPA)

KA150 Akkreditointi (Erasmus accreditation in youth, ACC)

KA151-YOU [Akkreditoitujen organisaatioiden liikkuvuushankkeet] 
(Accredited projects for youth mobility, ACC)

Erasmus+ KA2 KA220-YOU Kumppanuushankkeet (Cooperation partnerhips in youth)

KA210-YOU Pienimuotoiset kumppanuushankkeet 
(Small-scale partnerships in youth)
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Ohjelmien OPH:ssa arvioitavat toiminnot (2/2)
Ohjelma Avain-

toimi
Koodi Toiminto Käytämme 

ulkopuolista 
arvioijaa

Euroopan 
solidaari-
suusjoukot

- ESC50-QLA Laatumerkki (Quality label, QL)

ESC51-VTJ Vapaaehtoispalveluhankkeet (Volunteering projects, VOL)

ESC30-SOL Solidaarisuushankkeet (Solidarity projects, SP)
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Arviointityön vaiheet 
ja avustuspäätösten tekeminen



2 arvioijaa arvioi samaa hakemusta
• Kaikissa arvioitavissa hakemuksissa on 2 arvioijaa

• KA1: 1 ulkopuolinen, 1 OPH

• KA2: 2 ulkopuolista, 0 OPH

• ESC: 1 ulkopuolinen, 1 OPH

• Ulkopuolinen arvioija on aina ns. Lead expert, joka kokoaa konsolidoinnissa annetut pisteet ja 
palautteet ja vastaa lopullisten palautteiden lähettämisestä

• OPH:n arvioija on ns. Expert 2

• Tällä hakukierroksella valitaan jokaisen uuden arvioijan pariksi kokenut arvioija

• Opetushallitus on viime kädessä vastuussa arvioinnista ja sen toteuttamisesta läpinäkyvästi ja 
tasapuolisesti, ei yksittäinen arvioija.
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3. arvioija
• 3. arvioija tarvitaan silloin, kun hakemusta arvioineen parin henkilökohtaiset pisteet

eroavat toisistaan 30 tai enemmän

• arvioija ei näe tätä itse, vaan OPH ilmoittaa asap.

• OPH

• ilmoittaa, että konsolidointia ei voi tehdä

• kutsuu ns. 3. arvioijan (Anna Peltoniemi tai Ossi Ollikainen) arvioimaan
hakemuksen

• iImoittaa pisteytyksessä lähimpänä oleville 2 arvioijalle, että he voivat
konsolidoida hakemuksen.
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Arvioijan työn vaiheet (1/2)
• Henkilökohtainen arviointiaika: hakemusten ja liitteiden lukeminen

• laatuarviointi ja budjetin tarkistus/arviointi

• pisteytys ja palaute hakijalle.

• Konsolidointi

• itsenäisesti työskennellyt arvioijapari keskustelee hakemukselle yhteisen palautteen
pisteineen

• konsolidoida voi jo ennen arviointiajan päättymistä, jos molemmat arvioijat ovat
tehneet loppuun arviointinsa

• saatte tiedon konsolidointipareista lähellä konsolidointiaikaa: sopikaa
konsolidoinneista heti listan saatuanne.
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Arvioijan työn vaiheet (2/2)

• Palaute pisteineen purkukokousta varten

• arvioijapari työstää yhteisen palautteen, jonka ns. Lead expert lähettää
haku.nuoriso@oph.fi

• Arviointi- eli purkukokous

• kaikki arviointikierrokselle osallistuneet arvioijat paikalla

• ns. Lead expert esittelee konsolidoitua palautetta

• Huom! tällä hakukierroksella 3 erillistä purkukokousta:

- KA1 ke 16.6. klo 10.00 | KA2 to 17.6. klo 10.00 | ESC ti 29.6. klo 9.00

• Lopulliset palautteet

• purkukokouksen jälkeen arvioijapari viimeistelee ja hioo palautteen
pisteineen, Lead expert lähettää

• tähän päättyy ulkopuolisten arvioijien työ hakukierroksella. 19

mailto:haku.nuoriso@oph.fi


Näin avustuspäätökset tehdään (R1 2021)

06/05/2021 Opetushallitus 20

Itsenäinen 
arviointityö

Konsolidointi
eli 2 arvioijan 
neuvottelu 
annettavasta 
palautteesta 
pisteineen

Arviointi- eli 
purkukokous

esitys valinta-
komitealle

Valintakomitea

esitys 
kansallisen 
toimiston 
johtajalle

Kansallisen 
toimiston 
johtaja tekee 
päätöksen

Prosessin kesto R1 noin 8 viikkoa
• Ensimmäinen dl 11.5. 
• Viimeiset päätösilmoitukset lähtevät 

hakijoille 5.7. alkavalla viikolla.

KA1 – 16.6.
KA2 – 17.6.
ESC – 29.6.

KA1 ja 2 – 22.6. 
ESC – 2.7.

KA1 ja 2 – 23.6. 
ESC – 5.7.

Ulkopuoliset arvioijat mukana



Arviointityön materiaalit



Ohjelmaoppaat

• Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en

• englanniksi sekä verkkoversio että ladattava pdf

• käytä etupäässä englanninkielistä, koska suomenkielinen on virheellinen

• Euroopan solidaarisuusjoukot
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_
2021.pdf

• suomenkielinen ei saatavilla

• Ohjelmaoppaista löydät mm.

• tiedot ohjelmien yleisistä tavoitteista ja painopisteistä

• toimintojen yleiset ja taloussäännöt

• arviointikriteerit.
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Arviointioppaat (Guide for Quality Assessment)

• molemmilla ohjelmilla oma opas

• eivät vielä saatavilla: näitä käsitellään 17.5. koulutuksessa

• arviointioppaiden liitteinä arviointityötä helpottavia lomakkeita (tieto 
vahvistamatta).

Muuta

EU:n nuoriso-ohjelmien ja toimintojen esittely (nauhoitettu 25.3.2021, kesto n. 1 h)

• https://www.youtube.com/watch?v=tbpq-Iplxus
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Arvioijien tietolaari

• https://www.oph.fi/nuorisoarvioijat

• tänne kootaan EU:n nuoriso-ohjelmien hakemusten ja loppuraporttien 
arviointiin liittyviä ohjeita ja linkkejä työkaluihin ja keskeisiin asiakirjoihin 

• myös 5.5. ja 17.5. koulutusten materiaalit julkaistaan täällä.
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Yleistä arvioinnista 
ja laatukategorioista



Mitä arvioijalta vaaditaan?
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• Jääviys: arvioijat eivät voi arvioida (eivätkä osallistua keskusteluun) hankkeista, 
joihin heillä on yhteys

• Jääviys: eivät voi arvioida hankkeita samassa avaintoimessa, jossa on 
arvioitavana hanke, johon heillä on yhteys

• Luottamuksellisuus: arvioijat eivät kerro hakemuksissa olevia tietoja eteenpäin
• Riippumattomuus: arvioijien nimiä ei julkaista
• Riippumattomuus: arvioija arvioi hakemukset itsenäisesti ilman kontaktia

muihin arvioijiin tai hakijaan
• Perehtyneisyys: arvioija on perehtynyt ohjelmaoppaaseen, toimintotyyppien

tavoitteisiin, taustalla vaikuttaviin poliittisiin linjauksiin ja arviointikriteerien
tulkintaan



Arvioinnin hyviä käytäntöjä

• Lue hakemus kokonaan ennen arviointikriteerien läpikäyntiä
• Lue useampi saman toimintotyypin hakemusta ennen arviointia, jotta saat 

perspektiiviä
• Arvioi hakemusta jokaisen arviointikriteerin kautta – muista etteivät kaikki 

kriteerit ole tärkeydeltään samanarvoisia
• Älä anna numeroarviota jokaiselle kriteerille erikseen –

käytä poor-fair-good-very good -skaalaa 
• Anna kullekin arvioitavalle kokonaisuudelle pisteet sen mukaan, mihin laatu 

painottuu
• Hakemus arvioidaan kokonaisuutena – eritoten silloin kun hakemuksessa on 

useita toimintoja – Liittyvätkö ne toisiinsa? Onko kokonaisuus laadukas, jos 
osa toiminnoista on vielä luonnoksen asteella?
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Kaikki saavat tasapuolisen arvioinnin
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SUHTEELLISUUS
Hankkeen laatua arvioidaan suhteessa hakijaorganisaation kokoon ja/tai 

kokemukseen, tarvittaessa kumppaniorganisaatioiden samoihin ominaisuuksiin,
osallistuvien nuorten ikään, taustoihin, kokemukseen, koulutukseen, tilanteeseen, jne.

Ensikertalaiset? Toistuvasti hakevat? Toiminnan kehittyminen?



Laatukategoriat
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Very Good Good Fair Poor

- Ottaa 
huomioon 
kriteerin kaikki 
puolet

- Uskottava
- Perustelee 

väitteet 
esimerkein

- Ei heikkouksia

- Ottaa 
huomioon 
kriteerin hyvin

- Pieniä 
parannuksia 
voisi tehdä

- Selkeitä
vastauksia

- Melkein aina 
perustellut 
esimerkit

- Kuvailee 
kriteerin
ylimalkaisesti

- Joitakin 
heikkouksia

- Osin oleellista 
tietoa

- Useita 
epäselviä ja 
puuttuvia 
tietoja

- Ei kuvaile 
kriteeriä 

- Tietoa puuttuu, 
se on 
puutteellista tai 
epäolennaista

- Vastaa ohi 
kysymyksen tai 
tietoa on hyvin 
vähän

- Häiritsevän 
paljon 
ristiriitaista 
tietoa



Pistemäärät ja laatukategoriat
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Enin pistemäärä Very good Good Fair Poor

40 34–40 28–33 20–27 0–19

30 26–30 21–25 15–20 0–14

20 17–20 14–16 10–13 0–9

Hyväksynnän pisterajat (thresholds)
- Vähintään 60/100 pistettä ja
- Vähintään puolet joka arvioitavan alueen täysistä pisteistä



Muutama käytännön asia



Arviointityöstä maksettavat palkkiot

• Arviointikoulutukset (2–3 kpl) yhteensä 250 €

• Hakemusten arviointi 250 €/päivä. 1 päivä sisältää hakemuksia seuraavasti:
• KA1-hankkeet: 2–3 hakemusta
• KA2: kumppanuushankkeet 1 hakemus
• KA2: pienimuotoiset kumppanuushankkeet 2 hakemusta
• Laatumerkki: 2–3 hakemusta 
• Solidaarisuushankkeet: 3 hakemusta

• Arviointi- eli purkukokous (1–2 kpl) = yhteensä 250 €

• Laskutustiedot saatte myöhemmin.
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Sopimukset

• Jokaiseen arviointikierrokseen osallistumisesta tehdään erillinen 
sopimus ulkopuolisen arvioijan ja OPH:n välillä

• Kerran vuodessa jokainen arvioija allekirjoittaa jääviysasiakirjan

• R1: ulkopuolisten arvioijien sopimus ja jääviysasiakirja samassa 
asiakirjassa

• Kaikki ulkopuolisten arvioijien sopimukset hyväksytään sähköisesti 
Visma Sign -palvelussa
• saat Visma Sign -ohjeet sopimusten lähettämisen yhteydessä.
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Luo itsellesi EU Login -tunnus

• saat lähipäivinä viestin koskien henkilökohtaisen EU Login -tunnuksen luomista

• tunnus vaaditaan, jotta pääset kirjautumaan arviointityökaluun

• vanhat EU Login -tunnukset ovat yhä voimassa.
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