
DiscoverEU-osallisuustoimi

Junamatka Eurooppaan niille, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia



DiscoverEU
• DiscoverEU alkoi aloitteena vuonna 2018

• Lisätietoa DiscoverEU:sta virallisilla 
sivustoilla

• Mahdollistaa EU-maissa tai Erasmus+ -
ohjelmamaissa (Norja, Islanti, Turkki jne.) 
oleskeleville 18-vuotiaille 
junamatkustamisen ympäri Eurooppaa

• Nuoret hakevat itse matkakortteja →
täyttävät nuorille tarkoitetun hakemuksen 
ja osa pääsee matkalle

• Voi matkustaa yksin tai korkeintaan 5 
hengen ryhmässä

• #DiscoverEU

https://europa.eu/youth/discovereu_fi


DiscoverEU:n tavoitteet

• antaa nuorille mahdollisuus oppia Euroopasta, mutta myös 
löytää Euroopan tarjoamia mahdollisuuksia heidän tulevaa 
koulutustaan ja elämänvalintojaan varten

• antaa nuorille tietoa, elämänhallintataitoja ja heidän 
kannaltaan arvokasta osaamista

• edistää yhteyksiä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua nuorten 
välillä

• edistää nuorten Euroopan unioniin kuulumisen tunnetta

• innostaa nuoria erityisesti kestävään matkustamiseen ja 
yleisesti ympäristötietoisuuteen



DiscoverEU-osallisuustoimi (KA155)

• Uusi ohjelma, joka on nyt osa Erasmus+ nuorisoalan 
liikkuvuustoimintoja (KA1)

• Tavoitteena on mahdollistaa junamatkustaminen niille 18-
vuotiaille nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia 
osallistua DiscoverEU-ohjelmaan → esim. taloudelliset, 
sosiaaliset, terveydelliset, vammaan tai vammaisuuteen yms. 
liittyvät syyt

• Tukea matkustamiseen:
• Rahoitus matkaan ja erilaisiin kuluihin
• Taustatukea nuorille hakijaorganisaatioilta



Kuka voi hakea?

• Voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai 
kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen 
julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten 
yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin

• Epävirallinen nuorten ryhmä

”Organisaation olisi hyödyttävä osallistumisestaan DiscoverEU-
osallisuustoimeen, ja tästä syystä hankkeen olisi oltava 
organisaation tavoitteiden mukainen ja vastattava sen tarpeita.”



Säännöt pähkinänkuoressa
• Hankkeen kesto 3-18 kk
• Hankkeeseen kuuluva matka voi kestää 1-30 päivää
• Matkakortti on voimassa 30 päivää, joiden aikana osallistuja voi 

matkustaa niin monella junalla kuin haluaa keskiyöstä keskiyöhön 
seitsemänä (7) matkapäivänä. Muut päivät osallistuja voi käyttää 
vapaasti haluamallaan tavalla. 

• Matkan täytyy suuntautua vähintään yhteen muuhun maahan kuin 
lähtömaa

• 1-5 nuorta ja mahdolliset tukihenkilöt tai ryhmänvetäjä(t)
• Organisaatio voi yhden hankkeen sisällä järjestää useita matkoja eri 

nuorille / ryhmille



Hankkeeseen osallistuvat nuoret

• 18-vuoden ikäisiä matkan alkaessa! Nuori ei voi olla 19v. tai yli kun 
aloittaa matkan. (Huom! Suomenkielisessä ohjelmaoppaassa virhe alaviitteessä sivulla 200.)

• Sellaiset nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia 
osallistua DiscoverEU:hun

• Oleskelevat laillisesti lähettävän organisaation maassa (Suomessa)

• Huom! Nuorten ei tarvitse olla välttämättä mukana hankkeen 
hakuvaiheessa, mutta hakijan täytyy avata hakemuksessa, miten he 
varmistavat, että nuoret ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa 
ja toteuttamassa varsinaista matkaa ja arvioivat oppimistaan!



Mitä tarkoittaa ”muita vähemmän 
mahdollisuuksia”
Tällä tarkoitetaan erilaisia esteitä, jotka saattavat estää henkilöiden 
osallistumisen erillisinä tekijöinä tai yhdistelminä:

Esimerkiksi:

• Vammaisuus

• Terveysongelmat

• Koulutusjärjestelmiin liittyvät esteet

• Kulttuurierot

• Sosiaaliset esteet

• Taloudelliset esteet

• Syrjintään liittyvät tekijät

• Maantieteelliset esteet



Kuka voi olla ryhmän vetäjä / tukihenkilö

• Ryhmänvetäjä on nuorten mukana matkustava aikuinen, joka 
huolehtii heidän oppimisestaan, suojelustaan ja 
turvallisuudestaan.

• Kaikki nuoret tai nuorten ryhmät eivät välttämättä tarvitse 
ryhmänvetäjää!

• Hakijan tulee itse pohtia, tarvitseeko nuori tukihenkilön tai 
tarvitseeko nuorten ryhmä ryhmänvetäjän. Hakemuksessa 
avataan myös ryhmänvetäjän roolia ja perustellaan, miksi 
ryhmänvetäjä tarvitaan.



DiscoverEU-osallisuustoimi 
hankkeena
Hanke koostuu neljästä vaiheesta: 

• Suunnittelusta

• Valmistelusta

• Toteutuksesta

• Jatkotoimista



Suunnittelu

määritellään 

• Tarpeet

• Tavoitteet

• Oppimistulokset

• Reittisuunnitelma

• mitä matkalla / kohteissa tehdään

• onko organisaatiollanne kumppaneita valmiina ulkomailla, 
jotka voisivat ottaa nuoria vastaan?

• toimintojen aikataulu jne.



Valmistelu
• DiscoverEU-matkan käytännön järjestelyt

• sopimusjärjestelyt sidosryhmien kanssa (nuoret, tukihenkilöt, 
mahdolliset kumppanitahot ulkomailla, muut)

• kielellisten / kulttuurienvälisten / oppimiskohtaisten / kulttuuristen / 
ympäristöä koskevien / digitaalisten toimintojen järjestäminen 
(mitä ennakkovalmisteluja tarvitaan, jotta nuorilla on tarvittavat 
tiedot junareissua varten)

• osallistujien lähtövalmennukseen liittyvät tehtävät ennen lähtöä jne. 

• muistakaa myös DiscoverEU lähtijäinfot ja DiscoverEU:n oma 
valmistelumateriaali

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/discovereu
https://europa.eu/youth/go-abroad/travelling_fi


Toteutus
• DiscoverEU-matkan toteuttaminen →

reilausmatka ja matkalla tapahtuvat 
aktiviteetit

• Muistakaa myös DiscoverEU meet up:it, eli 
muiden nuorten tapaamiset matkan aikana

https://europa.eu/youth/discovereu/meetups_fi


Jatkotoimet

• matkan arviointi kokonaisuutena

• osallistujien oppimistulosten tunnistaminen (YouthPass) ja 
dokumentointi

• hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen

https://www.youthpass.eu/fi/


Mistä hankkeen rahoitus 
koostuu?
• Matkakulut

• Organisointituki

• Yksilötuki

• Osallisuustuki

• Poikkeukselliset kulut



Matkakulut
• Matkakortit junamatkoihin (kortti on 326 €/hlö ja tarkoitettu 

junamatkoja varten) → Tämä on hankemuodon pääasiallinen 
matkatuki

• Lisäksi: Tuki muiden liikennevälineiden käyttöön
• Suomi sijaitsee syrjässä (verrattavissa saareen). Jotta täältä pääsee 

Euroopan pääjunaverkkoon, täytyy matkustaa esim. laivalla Tukholmaan ja 
ottaa juna sieltä. 

• Hae rahoitus muihin matkoihin erikseen. Avaa tarve hakemuksessa, tälle on 
erillinen kohta!

• Tässä tuki määräytyy etäisyyslaskurin mukaan (esim. Kajaani – Tukholma 
743,42 km → 275 euroa tavanomainen matkustaminen tai 320 euroa vihreä 
matkustaminen)

• Matkakortit ja tuki muiden liikennevälineiden käyttöön on 
tarkoitettu nuorille ja nuorten tukihenkilöille / ryhmänvetäjille

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/resources-and-tools/distance-calculator


Tuki muiden liikennevälineiden käyttöön 
matkan pituuden mukaan



Mitä tarkoittaa vihreä matkustaminen 
”muissa liikennevälineissä”?

• Vihreän matkatuen saa, jos yli puolet matkalaskurilla mitatusta 
matkasta tapahtuu joko junalla, bussilla tai kimppakyydillä

• Laivalla matkustaminen ei ole vihreää matkustamista

• Esimerkki:
• Lahti – Tukholma matka: Junalla Helsinkiin ja sieltä laivalla 

Tukholmaan. Ei saa vihreää matkatukea, koska laivamatka on pidempi 
kuin Lahti-Helsinki juna.

• Rovaniemi – Tukholma matka: Junalla Helsinkiin ja sieltä laivalla 
Tukholmaan. Saa vihreän matkatuen, koska laivamatka on lyhyempi 
kuin Rovaniemi-Helsinki juna.



Organisointituki

• 100€ per nuori (lasketaan vain nuorista)

• Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen suoraan liittyvät 
kustannukset

• Niin sanottua puskurirahaa erilaisiin kuluihin



Yksilötuki

• Oleskelukustannukset (majoitus- ja ruokailukulut jne.)

• 70€ per hlö / päivä

• Max 21 päivälle per henkilö (ns. granted duration)

• Nuorille ja tukihenkilöille / ryhmänvetäjille



Osallisuustuki 1/2 (Inclusion support for 
organisation)

• 100€ per nuori (lasketaan vain nuorista)

• Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia, liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät 
kustannukset

• Ei tarvitse erikseen perustella. Toki hakemuksessa täytyy 
selvitä muuten, millä perusteella nuoret ovat DiscoverEU-
osallisuustoimen piirissä.



Osallisuustuki 2/2 (Inclusion support for 
participants with fewer opportunities)

• Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja 
heidän tukihenkilöihinsä, ryhmänvetäjät ja fasilitaattorit mukaan 
luettuina, suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien 
perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia 
varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista 
kululuokista)

• Korvataan 100% (huom. Max haettu summa)
• Hakijan täytyy perustella tämä tuki – Kerro ja avaa, mihin 

lisäosallisuustukea tarvitaan ja miksi
• Esim. matkavakuutukset nuorille. Jos nuoren osallistuminen on 

matkavakuutuksen saamisesta kiinni, hänelle voidaan ostaa 
matkavakuutus osallisuustuella



Poikkeukselliset kulut

• Matkustusasiakirjat (viisumit jne., 100%)

• Lääkärintodistukset (100%)

• Rokotukset (100%)

• Vakuus, jos kansallinen toimisto vaatii tätä (80%)

• Junalippujen paikkavarauskulut (joissakin maissa käytössä, 80%)

• Korkeat matkakulut (80%)

• Hakijan täytyy perustella nämä! Eli avaa, mitä kuluja odotatte 
muodostuvan ja miksi tarvitsette tukea poikkeuksellisiin kuluihin.



Laadukas DiscoverEU-osallisuustoimen 
hanke

• Osallistujaorganisaatioilla ja toimintaan osallistuvilla nuorilla olisi 
oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee 
heidän oppimistaan ja kehittymistään.

• Mukaan otetaan ensisijaisesti erilaisia osallistujaryhmiä, joilla on 
muita vähemmän mahdollisuuksia. Toiminnassa hyödynnetään tätä 
monimuotoisuutta.

• Toiminta perustuu nuorten selvästi määriteltyihin tarpeisiin.
• Siinä varmistetaan, että DiscoverEU-kokemuksen osallistujien 

epävirallisen ja arkioppimisen tulokset tunnistetaan ja 
dokumentoidaan asianmukaisesti.

• Osallistujia kannustetaan pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja 
eurooppalaisia arvoja → ohjelman Eurooppalainen ulottuvuus.



Haku
• Haku tapahtuu EU-portaalin kautta, kuten 

muissa Erasmus+ -hankkeissa

• Haku päättyy 23.2.2023, älä jätä hakua aivan 
viime hetkeen! Toinen hakuaika päättyy 
4.10.2023.

• Lisätietoa DiscoverEU-osallisuustoimesta ja 
hausta Opetushallituksen sivustoilla

• Ota yhteyttä: ohjelma-asiantuntija Ari 
Huotari, ari.huotari@oph.fi

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/discovereu
mailto:ari.huotari@oph.fi


Rahoitusta kansainväliseen nuorisotyöhön 
ja nuorten vapaaehtoistoimintaan

• Erasmus+ nuorisoalalle

• Erasmus+ nuorisoalan hankkeiden hakuajat ja neuvonnat

• Euroopan solidaarisuusjoukot

• Euroopan solidaarisuusjoukot hakuajat ja neuvonnat

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-nuorisoalalle-youth
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-nuorisoalalle-hakuajat-ja-neuvonnat
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-solidaarisuusjoukkojen-hakuajat-ja-neuvonnat


Seuraa meitä

Tilaa uutiskirje EU:n nuoriso-ohjelmat 360 °

Heittäydy kansainvälisyyden kyytiin!

Tilaa uutiskirje EU:n 
nuoriso-ohjelmat 360°:
uutiskirje.oph.fi/

EU:n nuoriso-ohjelmat

@europeanyouthfinland

@EDUFI_youth

https://uutiskirje.oph.fi/
https://www.facebook.com/EUnNuorisoOhjelmat
https://www.instagram.com/europeanyouthfinland/
https://twitter.com/EDUFI_Youth


Hakulomake
Vinkkejä hakulomakkeen käyttöön



Hakemuksen tekemisen ABC
• Tutustu DiscoverEU-osallisuustoimen sääntöihin

• Kannattaa tutustua mm. arviointikriteereihin

• Voit täyttää hakemuksen EU-portaalissa 
• Hakemuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
• Tee hakemus huolellisesti, pohdi tarkkaan hakemuksen 

kysymyksiä, perustele
• Tee hakemus ajoissa. Jos kaipaat henkilökohtaisempaa neuvontaa 

hakemuksen kanssa, ole yhteydessä kansalliseen toimistoon 
viimeistään kaksi viikkoa ennen hakemuksen jättöpäivää!

• Ongelmia hakulomakkeen lähettämisessä? Ole heti yhteydessä 
nuoriso@oph.fi ja ari.huotari@oph.fi

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/discovereu-action
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
mailto:nuoriso@oph.fi
mailto:ari.huotari@oph.fi


Uusi hakijaorganisaatio? 
• Vanhat hakijaorganisaatiot voivat tehdä hakemuksen oman 

organisaationsa kautta: hakuportaalissa organisations→my 
organisations

• Jos olet uusi hakija, sinun täytyy tehdä EU-login tunnus ja 
rekisteröidä organisaatiosi, jolloin saat OID-koodin

• Vinkki organisaation rekisteröimiseen: Kun olet luonut EU-login
tunnuksen ja olet hakuportaalissa, valitse ”organisations” ja sitten 
”register my organisation”. Sitten sinun täytyy hakea omaa 
organisaatiota hakukentässä ja kun sitä ei löydy, pääset täyttämään 
oman organisaation tiedot ja saat lopulta OID-koodin.

• Ohjeita:
• Näin haet Erasmus+ -rahoitusta Opetushallituksesta
• EU Login, OID ja PIC: näin rekisteröidyt Erasmus+ -ohjelman osallistujaksi

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-erasmus-rahoitusta-opetushallituksesta
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi


Hakemus DiscoverEU-osallisuustoimeen 
Erasmus+ portaalissa

Youth

Learning 
mobility..

Valitse 
Opportuniti
es
valikosta 
Erasmus+, 
sektoriksi 
Youth ja 
valitse 
Learning 
mobility of 
Indiviuals

Etsi 
DiscoverEU
inclusion
action 
(KA155-
YOU)



Hakulomakkeen näkymä

Content menussa näet 
kaikki hakulomakkeen 
osiot, jotka avataan 
erikseen täytettäväksi



Context eli perustiedot hankkeesta

Vinkki: Voit helpottaa eri kohtien 
täyttämistä suurentamalla jokaisen 
hakulomakkeen sivun. Tämä on 
suositeltavaa jokaisessa content
menun kohdassa, jotta hahmotat 
kuinka paljon lomakkeessa on eri 
kohtia



Context eli perustiedot hankkeesta

• Hankkeen nimi (suomeksi ja englanniksi)

• Akronyymi, eli kirjainlyhenne

• Hankkeen aloituspäivä ja hankeaika 3-18 kk

• Kansallinen toimisto (Suomesta haettavat valitsevat: FI01 –
Finnish National Agency for Education EDUFI)

• Hakemuksen kieli



Participating organisations

• Lisää organisaatio käyttämällä organisaatiosi OID-koodia

• Järjestelmä hakee organisaatiosi tietoja automaattisesti 
lomakkeelle

• Tarkista tiedot ja vastaa avoimiin kohtiin

• Lisää hankkeelle laillinen edustaja ja yhteyshenkilö



Participatin organisations: OID-koodi

Syötä OID-koodi tänne

Content menuun ilmestyy organisaatio, kun olet syöttänyt OID-koodin



Tarkista ja muokkaa organisaatiota

Kannattaa tarkistaa ja muokata 
organisaation tiedot ja 
täydentää tarvittaessa



Project rationale eli hankkeen perustelu

• Vastaa avoimiin kysymyksiin huolellisesti ja perustellen

Kysymysten aiheita:

• Hankkeen / matkan tarpeet ja päämäärät

• Kohderyhmä (mm. miksi nuoret kuuluvat DiscoverEU-
osallisuustoimen piiriin)

• Tavoitteet (miten hankkeen / matkan aktiviteetit edistävät 
nuorten osallisuutta ja oppimista)

• Odotetut vaikutukset / tulokset



Project details eli tarkemmat tiedot 
hankkeesta → Activities

• Määrittele toiminnot (activities), eli jokainen erillinen nuoren / 
ryhmän DiscoverEU-matka tehdään omaksi ”activityksi”. 
Activityissa tehdään myös matkan budjetti.

Nimeä matka Montako nuorta lähtee, toiminnon kesto (huom! Max 21 tuettua 
toimintopäivää! Tukihenkilöiden määrä ja heidän toimintopäivät.

Pääset 
tekemään 
budjettia 
kynän 
kuvasta



Budjetin tekeminen

• Pääset editoimaan eri tukiluokkia kynäpainikkeesta

• Matkakorttien määrä ja tukisumma tulee nuorten ja 
tukihenkilöiden määrän mukaan automaattisesti

• Lisää travel costs for remote travelers, jos haet tukea muiden 
liikennevälineiden käyttöön (esim. laivamatkaa varten)
• Tarkista tässä lähtöpaikan ja määränpään välimatka Distance

Calculatorilla (esim. Kajaani – Tukholma)

• Perustele miksi tukea muiden liikennevälineiden käyttöön tarvitaan

• Jos yli puolet tästä ylimääräisestä matkasta tapahtuu junalla, bussilla 
tai kimppakyydillä, saat merkata vihreän matkatuen 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Budjetin tekeminen
• Organisointituki (100€ per hlö) määräytyy matkalle lähtevien 

nuorten määrän mukaan automaattisesti

• Yksilötuki (oleskeluraha) määräytyy matkalle lähtevien nuorten ja 
tukihenkilöiden määrän ja tukipäivien mukaan (max 21 tukipäivää)

• Inclusion support for organisation määräytyy matkalle lähtevien 
nuorten mukaan könttäsummana automaattisesti (100€ per nuori)

• Inclusion support for participants with fewer opportunities:
• Määrittele, monelleko nuorelle tarvitaan vielä lisää osallisuustukea 

könttäsumman lisäksi. Huomioi, että nuorten kokonaismäärä ei voi 
järjestelmässä ylittyä, eli jokaiselle nuorelle kannattaa yksilöidä 
osallisuustuki, jos se muodostuu erilaisista kuluista. Jos kulut ovat 
samanlaiset, ne voi ilmoittaa ryhmänä. Kaikki kulut täytyy perustella!



Budjetin tekeminen

Alla olevat ovat ns. poikkeuksellisia kuluja

• Exceptional costs for visa and other entry requirements 
(korvaa 100% kuluista)
• Määrittele, montako osallistujaa tarvitsee rahoitusta tällaisiin kuluihin. 

Perustele miksi he tarvitsevat rahtoitusta näihin ja arvioi kulujen
suuruus.

• Reservation costs (korvaa 80% kuluista)
• Jos arvioitte, että joihinkin juniin tarvitsee erikseen paikkavaraukset, 

kannattaa hakea näihinkin rahoitusta. Selvitä, kuinka paljon suurin
piirtein paikkavaraukset eri maissa maksavat. Esim. Ranskassa
tarvitsee juniin usein paikkavarauksen erikseen.



Project design eli hankkeen suunnittelu
Kysymysten aiheita:
• Valmistelutoimet ja nuorten tukeminen matkan eri vaiheissa (ennen 

matkaa, matkan aikana, matkan jälkeen)
• Nuorten oppiminen ja oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

(käytättekö esim. YouthPassia hyödyksi)
• Ympäristöystävällisyys
• Projektin hallinnointi (kannattaa myös peilata Erasmus+ 

laatustandardeihin)
• Matkan arviointi (miten / millaisin menetelmin arvioitte matkan / 

hankkeen onnistumista?)
• Matkan / hankkeen tulosten levittäminen



Project summary eli hankkeen tiivistelmä

• Kirjoita tiivistelmä kysymysten mukaan

• Jos teet hakemuksen / tiivistelmän suomeksi tai ruotsiksi, 
sinun täytyy tehdä tiivistelmäosuus myös englanniksi

• Tiivistelmä avaa lukijalle nopeasti hankkeen ytimen



Project Budget ja Erasmus+ Quality
standards eli laatustandardit

• Project Budget kohdassa näet yhteenvedon matkojen 
budjeteista

• Laatustandardit jäävät helposti katsomatta. Riittää nimittäin, 
että kohdan aukaisee, niin se merkkaantuu vihreäksi.

• Laatustandardit kannattaa kuitenkin lukea läpi ja pohtia, miten 
laatustandardit näkyvät hakemustekstissä, esim. Project 
Design –osion vastauksissa.

• Laatustandardeihin perehtymisestä on hyötyä – se auttaa 
hankkeen kokonaissuunnittelussa.



Annexes eli liitteet

• Hakemuksen liitteeksi vaaditaan organisaation laillisen 
edustajan allekirjoittama Declaration on Honour
• Pohjan voi ladata hakemuslomakkeelta / portaalista ja se liitetään 

allekirjoitettuna hakemukseen

• Muita liitteitä ei vaadita, mutta hakija saa laittaa lisäliitteitä 
hakemuksen mukana, jos ne tukevat hakemustekstiä. Liitteet 
eivät saa korvata hakemustekstiä, eli hakemusteksti on 
tärkeämpi kuin liitteet. Siksi itse teksti täytyy kirjoittaa 
huolella.



Checklist, Sharing & Submission history

• Käy läpi checklist

• Voit jakaa hakemuksen muiden kanssa tarkasteluun tai 
täytettäväksi. Huolehtikaa kuitenkin tekstin 
yhdenmukaisuudesta ja sujuvuudesta!

• Submission history:stä näet hakemuksenne lähetyshistoriaan 
liittyvää tietoa



Muista lähettää hakemus! Submit!

• Tarkista kaikki kohdat, että hakemus on varmasti kaikilta osin 
täytetty. Voit myös ladata keskeneräisen hakemuksen PDF:nä, 
joka helpottaa hakemuksen tarkistamista.

• Kun kaikki on valmista, paina Lähetä eli Submit (painiketta ei 
voi painaa ennen kuin kaikki vaadittava on tehty lomakkeella)

PDF-painike ja Submit-
painike löytyvät 
hakemussivun oikeasta 
ylälaidasta



Entä jos saa rahoituksen hankkeelle?

• Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä. Päätökset tulevat 
parin kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä.

• Jos saa rahoituksen hankkeelle, on hyvä kerätä matkalle 
lähtevät nuoret kokoon ja aloittaa suunnittelu. Jos nuoret ovat 
jo hakemusvaiheessa selvillä, niin hieno homma!

• Rahoituksen saaneille hankkeille järjestetään erikseen 
hankeneuvontatilaisuus, johon saa kutsun.



Kysymyksiä hakemisesta ja 
hakulomakkeesta?

Jos sinulle herää kysymyksiä rahoituksen hakemiseen tai 
hakulomakkeeseen liittyen, olethan yhteydessä:

• Ohjelma-asiantuntija Ari Huotari: ari.huotari@oph.fi ja

• Erasmus+ nuoriso –tiimi: nuoriso@oph.fi

Opetushallituksen DiscoverEU-sivusto

mailto:ari.huotari@oph.fi
mailto:nuoriso@oph.fi
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/discovereu


Kiitos!


