
Erasmus+ nuorisoalalle
Liikkuvuushankkeet (KA1)

Hakuneuvontaa 
7.9.2021 klo 13.00–14.30

nuoriso@oph.fi



Erasmus+ nuorisoalan syksyn hakukierros

• Liikkuvuushankkeiden (KA1) haku päättyy 5.10.2021 klo 13.00 Suomen aikaa

• Nuorisovaihdot (KA152-YOU)

• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet (KA153-YOU)

• Nuorten osallistumishankkeet (KA154-YOU).

• Yhteistyöhankkeiden (KA2) haku päättyy 3.11.2021 klo 13.00 Suomen aikaa

• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (KA210-YOU)

• Kumppanuushankkeet (KA220-YOU).
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Erasmus+ nuoriso 

• Tarjoaa nuorille, nuorisotyöntekijöille ja organisaatioille kansainvälistymis-
mahdollisuuksia sekä oppimis- ja osallistumiskokemuksia

• Kehittää nuorisoalan kansainvälistä yhteistyötä ja nuorisotyötä

• Tukee nuorisopolitiikan uudistamista.
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Yhteistä kaikille toiminnoille



Yhteistä avaintoimen 1 hankkeille
• Tapahtuvat koulun ulkopuolella, nuorten 

vapaa-ajalla ja elämän nivelvaiheissa

• ”Kaiken maailman nuorille”

• Osallisuus; nuoret osallisia, aktiivisia 
toimijoita

• Non-formaali oppiminen

• Lisäävät vastuuntuntoa ja empatiaa – auttavat 
näkemään maailman toisen silmin

• Kehittävät nuorisotyön laatua ja parantavat 
nuorisoalan yhteistyötä eri tasoilla
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Erasmus+ -laatustandardit (Quality Standards)
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• Laatustandardit määrittelevät ne vähimmäisvaatimukset, joita hakija sitoutuu 
noudattamaan

• Sitoutuminen ohjelman perusperiaatteisiin (painopisteet, tavoitteet)

• Sitoutuminen hyvään ja läpinäkyvään hallintoon

- mm. tasavertainen kumppanuus, maksuttomuus, organisaation kehittyminen, 
seuranta- ja palautekäytännöt, tulosten levittäminen

• Sitoutuminen laadukkaiden oppimistoimintojen tuottamiseen

- mm. käytännön järjestelyjen laatu, turvallisuus, läpinäkyvä osallistujavalinta, 
osallistujien tuki, nuorten aktiivinen rooli ja osallistumista korostavat toimintatavat, 
kaikkien nuorten mukaan ottaminen, kielituki, oppimisen seuraaminen, sen 
tunnistaminen ja tunnustaminen



Erasmus+ nuorisoalalle
Nuorisoalan painopisteet

1. Osallisuus ja moninaisuus

2. Digitaalisuus

3. Ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta

4. Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan
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Erasmus+ 
-ohjelmassa 
painottuvat 
1. osallisuus, 
2. vihreys ja 
3. digitaalisuus

#ErasmusPlus        #ErasmusPlusFI



Globaali osaaminen ja eurooppalaiset arvot keskiössä

lisätään ymmärrystä kansainvälisistä kysymyksistä ja niiden
merkityksestä elämällemme

luodaan eurooppalaista yhteenkuuluvuutta

tuetaan aktiivista kansalaisuutta, pohjautuen eurooppalaisiin arvoihin 
mutta globaalilla näkökulmalla 

#ErasmusPlus        #ErasmusPlusFI



1. Osallisuus ꟷ
kohti tasa-arvoista kansainvälisyyttä

lyhytkestoinen liikkuvuus ja ryhmäliikkuvuus mahdollistavat osallistumisen yhä 
useammalle, jotka eivät voi lähteä yksin tai pidemmäksi aikaa ulkomaille

pienillä organisaatioilla ja uusilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus päästä 
osallistumaan ohjelmaan uusien pienimuotoisten ja lyhytkestoisten hankkeiden kautta

erityistä tukea osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia

uusia hanketyyppejä, esim. nuorisosektorin paikalliset, kansalliset tai kansainväliset 
osallistumishankkeet

#ErasmusPlus        #ErasmusPlusFI



Osallisuudesta hieman tarkemmin
• Tavoitteena, että jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistyä 

sukupuolesta, sosioekonomisesta taustasta, erityisryhmään kuulumisesta, 
etnisestä taustasta tai asuinpaikasta riippumatta.

• Osallistujat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia huomioidaan ohjelmassa 
entistä vahvemmin.

• Ohjelmassa on tarjolla erityistoimia ja -rahoitusta, joilla parannetaan 
osallistumismahdollisuuksia mm. seuraavien mahdollisten esteiden osalta:

Terveys Vamma

Kulttuuriset esteet ja/tai etnisyys Koulutusjärjestelmän asettamat esteet

Sosiaaliset esteet Taloudelliset esteet

Syrjintä ml. sukupuoli Asuinpaikka

#ErasmusPlus        #ErasmusPlusFI



2. Lisää vihreyttä

lisätään osallistujien ja organisaatioiden ympäristötietoutta ja 
sitoutumista kestävään kehitykseen

lisätään virtuaalisia yhteistyömahdollisuuksia sekä yksilö- että 
hanketasolla 

tuetaan vähäpäästöisiä matkustuskeinoja esim. maata pitkin 
matkustamista

#ErasmusPlus        #ErasmusPlusFI



3. Uusia digitaalisia ratkaisuja

virtuaalinen oppiminen täydentämässä ulkomaanjaksoja (monimuoto-oppiminen) 

hankkeissa hyödynnetään enemmän virtuaalista yhteistyötä hankepartnereiden kesken

yhä laajempi digitaalinen kielivalmennus (tulevaisuudessa)

kannustetaan etsimään uusia virtuaalisia toimintatapoja ja pilotoimaan niitä

#ErasmusPlus        #ErasmusPlusFI



EU:n nuorisostrategia 2019–2027 
ja nuorisotavoitteet



Nuoret, arvot ja EU -menetelmäkokonaisuus

Euroopan neuvosto hyväksyi 26.11.2018 päätöslauselman 
Euroopan unionin nuorisostrategiasta vuosiksi 2019–2027.

• EU:n nuoriso-ohjelmat ovat tiivisti nivottuna strategiaan ja 
sen nuorisotavoitteisiin – hankkeiden tulisi hakea 
innostusta ja inspiraatiota näistä!

• Nuoret, arvot ja EU on menetelmäkokonaisuus, joka antaa 
avaimet EU:n nuorisostrategian käsittelyyn erilaisissa 
tilanteissa ja erilaisten kohderyhmien kanssa.

• suomi, ruotsi ja englanti

• https://www.oph.fi/fi/nuoret-arvot-ja-eu

• Youth Goals – 11 nuorisotavoitetta:
http://www.youthconf.at/wp-
content/uploads/2018/08/YouthGoalsHandoutInFinnish.pdf
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Osallistuvat maat



Erasmus+ nuorisoalalle: osallistuvat maat
Ohjelmamaat

• Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Kypros, 
Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, 
Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, 
Luxemburg, Malta, Alankomaat, Pohjois-Makedonia, 
Norja, Puola, Portugali, Romania, Serbia, Slovakia, 
Slovenia, Espanja, Ruotsi, Turkki

Itä-Euroopan kumppanimaat ja Venäjä

• Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, 
Moldova, Venäjä, Ukraina

Länsi-Balkan

• Albania, Bosnia ja Herzegovina, Kosovo, Montenegro

Välimeren eteläpuoliset alueet

• Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, 
Marokko, Palestiina, Syyria, Tunisia

Ison-Britannian kanssa ei voi tehdä hankkeita enää.
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Nuorisovaihto (KA152-YOU)

on nuorten turvallinen 
ryhmämuotoinen 
kansainvälistymiskokemus,
joka kannustaa osallistumaan



Tavoitteet 

Nuorisovaihdot kannustavat nuoria kehittämään tulevaisuuden taitopohjaansa 
nonformaalin toiminnan kautta ja kasvamaan aktiivisiksi Euroopan kansalaisiksi. 

Tavoitteena on

1. Osallistua kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja tuntea itsensä eurooppalaiseksi

2. Kehittää nuorten tietoja, taitoja ja asenteita

3. Vahvistaa eurooppalaisia arvoja sekä rikkoa ennakkoluuloja ja stereotypioita

4. Lisätä nuorten tietoisuutta tärkeistä yhteiskunnallisista asioista ja kannustaa 
osallistumaan yhteiskunnan toimintaan aktiivisesti.
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Kuka voi hakea?

1. Yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset

2. Paikalliset ja alueelliset julkisyhteisöt kuten kunnalliset nuorisotoimet, 
seurakunnat ja maakuntaliitot

3. Yhteiskunnalliset yritykset 

4. Epäviralliset nuorten ryhmät, joissa vähintään yksi nuorista on täysi-ikäinen.
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Nuorisovaihto on osallistava prosessi

• Hanke sisältää seuraavat vaiheet:

1. Suunnittelu - millaisia tarpeita osallistuvilla nuorilla on, valitaan aihe 
tarpeiden pohjalta, suunnitellaan oppimistavoitteet ja rakennetaan 
päiväohjelma – ennen hakemista ja yhdessä kumppaninuorten kanssa

2. Valmistelu – osallistujien valmistautuminen vaihdon toteuttamiseen, 
lopulliset käytännön järjestelyt, sopimukset, valmistelutapaaminen APV –
ennen vaihdon toteutumista

3. Toteutus – toteutetaan vaihdon päiväohjelma

4. Jälkitoimet – toiminnan ja oppimisen arviointi, hyötyjen ja tulosten 
kerääminen, niiden levittäminen ryhmien ulkopuolelle, valmistellaan 
Youthpass – vaihdon jälkeen
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Nuorisovaihdon laadukkaita toimintatapoja
• Vaihdot ovat nuorten suunnittelemia ja toteuttamia – heidän kykyjensä mukaan

• Vaihdot suunnitellaan ja toteutetaan tasavertaisessa yhteistyössä kumppaniryhmien 
nuorten kanssa – kaikilla on rooli

• Vaihdoilla on selkeä yhteiskunnallisesti tärkeä ja nuoria kiinnostava aihe, jota 
käsitellään päivittäin toiminnallisilla menetelmillä – ymmärretään aihetta paremmin

• Nuorten oppimista tuetaan ja tehdään näkyväksi – purkamalla kokemuksia, 
tunnistamalla oppimistuloksia ja tunnustamalla oppiminen Youthpassilla

• Eri maiden kulttuurit tunnistetaan, ne otetaan huomioon, niiden kohtaamiseen 
valmistutaan, niitä tutkitaan ja niihin tutustutaan – särkemällä ennakkoluuloja ja 
purkamalla haitallisia stereotypioita.

Osallistu koulutukseen: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-nuoriso-
nuorisovaihdon-suunnittelua-verkkokoulutuksessa
07/09/2021 Opetushallitus 22

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-nuoriso-nuorisovaihdon-suunnittelua-verkkokoulutuksessa


• Akateemisia opintomatkoja

• Voittoa tavoittelevaa toimintaa

• Turismiksi nähtävää toimintaa tai lomamatkailua

• Festivaaleihin tai tapahtumiin osallistumista

• Esiintymismatkoja

• Lakisääteisiin kokouksiin osallistumista

• Aikuisten nuorille järjestämiä koulutuksia tai kursseja.
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Nuorisovaihdot eivät ole



• Vähintään 2 maata

• 5–21 toimintapäivää + 2 matkapäivää (jopa 6 matkapäivää jos valitsette vihreän 
matkustamisen)

• Osallistuvat nuoret ovat iältään 13–30-vuotiaita

• Joka ryhmällä on vähintään 1 aikuinen ryhmänvetäjä, enintään 1 fasilitaattori

• Nuoria vaihdossa 16–60; jos kaikki nuoret ovat muita heikommassa asemassa 
olevia, ryhmäkoko voi olla vähintään 10

• Vaihto tapahtuu yhdessä osallistuvista maista tai liikkuu osallistuvien maiden 
välillä.
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Nuorisovaihtojen kelpoisuussäännöt



Mistä nuorisovaihtojen tuki koostuu?
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Tukiluokka Myöntöperuste Määrä

Organisointituki Jokaista vaihtoon osallistuvaa nuorta kohden 100 €/nuori

Yksilötuki Jokaiselle vaihtoon osallistuvalle nuorelle, ryhmänvetäjälle ja 
fasilitaattorille.
• Matkapäiviä 2, green travel jopa 6

esim. 45 €/osallistuja/toimintapäivä
+ matkapäivät (riippuen maan hintatasosta 

29–45 €)

Matkatuki Jokaiselle osallistujalle matkan pituuteen perustuen
• Green travel – korotetut summat
• Liikkuva nuorisovaihto – matka lasketaan 

kauttakulkupisteen kautta

esim. 360 €/osallistuja 2000–2999km 

esim. 410 €/osallistuja 2000–2999km 
green travel

Valmistelutapaaminen 1 hankkeen nuorelle + enintään 2 aikuiselle 575 €/osallistuja (sis. matkat)

Osallisuustuki Jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten avustajakulut

100 €/nuori

100 % todellisista kuluista

Poikkeukselliset kulut Viisumit ja niihin liittyvät kulut, rokotukset, 
lääkärintodistukset, muut osallistumista mahdollistavat kulut

Kalliimmat matkakulut 

100 % todellisista kuluista

80 % todellisista kuluista



Hakemuksen liitteet

• Organisaation laillisen edustajan allekirjoittama Declaration of Honour

• Pohja ladattavissa hakulomakkeen välilehdeltä Annexes

• Epävirallisesssa nuorten ryhmässä lomakkeen allekirjoittaa täysi-ikäinen
yhteyshenkilö

• Mandaattikirjeet

• Pohja ladattavissa hakulomakkeen välilehdeltä Annexes

• Vaihdon päiväohjelma ja valmistelutapaamisen päiväohjelma

• Pohja ladattavissa hakulomakkeen välilehdeltä Annexes, mutta voi käyttää
myös omia pohjia
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Ota yhteyttä!

paavo.pyykkonen@oph.fi
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Nuorisotyöntekijöiden 
liikkuvuushanke
(KA153-YOU)

kehittää nuorisotyöntekijän osaamista



Tavoitteet 

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

• Vaikutukset suoraan arjessa tehtävään nuorisotyöhön.

• Tueksi myös nuorten kanssa tehtäviin hankkeisiin.

• Organisaatioille mahdollisuus kehittää ketterästi ja täsmäiskuilla olennaisia 
nuorisotyön asioita joustavissa kansainvälisissä kumppanuuksissa.
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Millainen on laadukas hanke?

• Osallistuvilta organisaatioilta ja yksilöiltä odotetaan koko hankkeen ajan 
aktiivista roolia hankkeen kaikissa vaiheissa.

• Vastaa määriteltyyn ammatilliseen tarpeeseen.

• Hankkeessa syntyvät tuotokset esim. työkalut ovat kaikkien kumppanien 
käytettävissä ja hyödynnettävissä. 

• Mitä nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke EI ole:

- Akateeminen opintovierailu, lomamatka, esiintymismatka, festivaalimatka, 
urheilumatka jne.
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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 nuorten epäviralliset ryhmät.

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

1. Personal Development Activities (PDA) 

• 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.

• Organisointituki 100 €/osallistuja, yksilötuki 71 €/päivä/osallistuja (Suomessa), 
matkatuki (etäisyyslaskurin mukaisesti), osallisuustuki 100 €/osallistuja.
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2. 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.

• Esimerkiksi uusien (digitaalisten) työkalujen kehittäminen

• Kohdistetut ja strategiset tulosten levittämistoimet

• ”European youth work lab”

• 80 % kelpoisista kuluista
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3. 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.

• 575 € / osallistuja (ei vastaanottavan kumppanin osallistujille). Enintään 1 
osallistuja/organisaatio. Tukisumma sisältää matkat ja ylläpidon.
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Mitä uutta (ja vanhaa) huomioitavaa?

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

• Reilumpi tulkinta matkatuissa Distance Calculator -välimatkalaskurilla 
(Etäisyyslaskuri)

• Green travel→mahdollisuus useampaan matkapäivään

• Poikkeukselliset kustannukset 100 % 

- esimerkiksi viisumi (myös viisumin hakemiseen liittyvät matkakulut) oleskeluluvat, 
rokotukset, lääkärintodistukset jne.

• Erityisen kalliit matkakulut 80 % → Jos etäisyslaskurin mukainen matkatuki
ei riitä kattamaan todellisia kustannuksia. 
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Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke

• Hanke sisältää seuraavat vaiheet:

1. Suunnittelu (tarveanalyysi, tavoitteet, oppimistulokset, työsuunnitelma, 
aikataulu)

2. Valmistelu (käytännön järjestelyt, sopimukset, yhteistyö kumppanien 
kanssa, osallistujien valinta)

3. Toteutus 

4. Seuranta (toiminnan arviointi, hankkeen vaikutusten ja mahdollisten 
tuotosten levittäminen ja hyödyntäminen, oppimisen arviointi, jatkotoimet)
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Hakemuksen liitteet
• Organisaation laillisen edustajan allekirjoittama “Declaration of Honour” 

(= hakemuksen allekirjoitus)

• Toimintojen aikataulut (myös valmistelutapaamisen)

• Mandaattikirjeet
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Ota yhteyttä!

nuoriso@oph.fi
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Nuorten osallistumishanke
(KA154-YOU)

tukee nuorten omannäköistä 
osallistumista yhteiskunnalliseen 
toimintaan 



Tavoitteet 

1. Rohkaistaan nuoria tunnistamaan heidän ympärillään olevia 
vaikutusmahdollisuuksia ja tuetaan nuorten mahdollisuuksia omannäköiseen 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen yhdessä toisten kanssa 

2. Lisätään nuorten tietoisuutta eurooppalaisista yhteisistä arvoista ja 
perusoikeuksista ja myötävaikutetaan Euroopan yhdentymisprosessiin muun 
muassa osallistumalla yhden tai useamman EU:n nuorisotavoitteen 
saavuttamiseen

3. Kehitetään nuorten digitaitoja ja medialukutaitoa, erityisesti kriittistä ajattelua

4. Edistetään nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa.
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Kuka voi hakea?
1. yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset, 

2. epäviralliset nuorten ryhmät, joista vähintään yksi on täysi-ikäinen ja joiden 
tukena voi olla ohjaaja (coach), 

3. paikalliset ja alueelliset julkisyhteisöt kuten kunnalliset nuorisotoimet, 
seurakunnat ja maakuntaliitot

4. yhteiskunnalliset yritykset. 
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• Osallistumishankkeet ovat nuorilähtöisiä, mahdollisimman osallistavia ja 
lähestyttäviä. 

• Jos tukea hakee ja hanketta koordinoi organisaatio, sen toiminnassa olevat 
nuoret muodostavat hankkeen ”johtoryhmän”. 

• Jos hanketta koordinoi epävirallinen nuorten ryhmä (vähintään 4 nuorta), jossa 
on vähintään yksi täysi-ikäinen osallistuja. 

• Osallistumishankkeessa kannustetaan kokeilemaan, testaamaan ja seuramaan 
uudenlaisia tapoja lisätä osallisuutta, kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia.

• Osallistumishankkeiden toiminnan tulee linkittyä EU:n nuorisostrategiaan ja 
siihen liittyviin 11 nuorisotavoitteeseen. 
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• Osallistuvat nuoret ovat mukana tapaamisen toteuttamisesta suunnitteluun ja 
arviointiin. 

• Hankkeen voi toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai 
kansainvälisesti. 

• Hankkeet tapahtuvat koulun ulkopuolella ja menetelmät ovat non-formaaleja 

• Kesto 3–24 kuukautta

• Mukana olevat nuoret voivat olla 13–30-vuotiaita, päätöksentekijöillä ei ikärajaa.
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Nuorten osallistumishanke

• Hanke sisältää seuraavat vaiheet:

1. Suunnittelu (tarveanalyysi, mitä tehty aiemmin, oppimistulokset, 
liikkuvuustoiminnot, tapahtumat, ja työsuunnitelma, aikataulu)

2. Valmistelu (käytännön järjestelyt, sopimukset, yhteistyö kohderyhmien 
kanssa, osallistujien valmistelu)

3. Toteutus 

4. Seuranta (myös palautteen keräys osallistujilta ja yhteistyötahoilta, 
toiminnan arviointi, oppimisen arviointi, jatkotoimet ).
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Mitä rahoitusta voi hakea (tuet Suomessa)
• Hallinnolliset kulut 500 euroa / kuukausi

• Osallisuustuki 100% kulut

• Poikkeukselliset kulut (viisumi, lääkärintodistus) 100 %

• Coach mahdollinen epävirallisille nuorten ryhmille 214 euroa/päivä enintään 12 päivää
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Jos ulkopuolisille järjestetään 
(fyysisiä) tapahtumia, saa 

osallistujaa kohden 100 euron 
korvauksen

Jos ryhmällä on liikkuvuuksia, saa 
osallistujakohtaisen matkatuen 
etäisyyden mukaan sekä 
yksilötuen (45 euroa /päivä) 
Lisäksi perustellusti osallisuustuki 
100 euroa ja/tai poikkeukselliset 
kulut

Maksimituki
60 000 euroa



Tausta ja tarve Tarveanalyysi? Mitä tehty aikaisemmin? Mitä opittu? 
Mikä toimii? Mikä ei? Ratkaisuehdotus? 

Osallisuus Miten varmistetaan, että kaikkien kokemuksille tilaa ja 
tekijät ja osallistujat aidosti mukana?  

Kohderyhmä Osallistujat? Ketä asia koskee mukaan! Miksi ja miten?

Partnerit Ketkä? (Missä maissa?) Millä perusteella valitaan? 

Resurssit Mitä maksaa? Organisaation sitoutuminen? Tarvitaanko
omarahoitusta?

Työsuunnitelma Käytännön toteutus, konkretia?

Vaikutus Miten varmistetaan? Mitä keinoja on? 

Ota huomioon hankesuunnittelussa



Hakemuksen liitteet

• Organisaation laillisen edustajan allekirjoittama “Declaration of Honour”

• Nuorten epävirallisessa ryhmässä lomakkeen allekirjoittaa täysi-ikäinen
yhteyshenkilö

• Mandaattikirjeet

• Hankkeen aikataulu

• Aikataulu liikkuvuuksista sekä mahdollisista tapahtumista.
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Ota yhteyttä!

kati.inkinen@oph.fi
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Näistä linkeistä pääset 
hyvään vauhtiin



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

• verkkoversio ja ladattava pdf

• saatavilla myös suomeksi ja ruotsiksi, mutta suosittelemme englanninkielisen käyttämistä

Liikkuvuushankkeet (KA1)

• Mobility projects for young people – “Youth exchanges” (Nuorisovaihdot KA152-YOU)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-projects-young-people-
youth-exchanges_en

• Mobility projects for youth workers (Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet KA153-YOU)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-projects-youth-workers_en

• Youth participation activities (Nuorten osallistumishankkeet KA154-YOU)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-participation-activities_en
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Erasmus+ programme guide 2021 (1/2)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-projects-young-people-youth-exchanges_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-projects-youth-workers_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-participation-activities_en


Yhteistyöhankkeet (KA2)

• Kumppanuushankkeet (Cooperation partnerships) KA220-YOU

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-
cooperation/cooperation-partnerships_en

• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale partnerships) KA210-YOU

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/small-
scale-partnerships_en
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/cooperation-partnerships_en
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https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
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Hakemusportaali

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


Hakuohjeita

Erasmus+ -ohjelman hakuohjeita

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-erasmus-rahoitusta-opetushallituksesta

Näin rekisteröidyt Erasmus+ -ohjelman osallistujaksi

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

Erasmus+ nuorisoalan hakuajat, hakuneuvonnat ja hankkeiden aloittamisajankohdat 2021

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-nuorisoalalle-hakuajat-2021-ja-hakuneuvonnat
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Etäisyyslaskuri (Distance Calculator)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi

• matkatuen pohjana olevien välimatkojen laskemiseen

• laske välimatkat vain tämän etäisyyslaskurin avulla; muut mittarit eivät kelpaa.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi


Kiitos, Tak, Takk, Tack, Hvala, Þakka þér fyrir, Хвала,
Teşekkürler, Merci, Obrigado, Grazie, Grazzi, Gracias, Ačiū, 
Paldies, Aitäh, Köszönöm, Eυχαριστώ, Спасибо, Dziękuję, 
Děkuji, Ďakujem, Благодаря, Благодарам, Mulțumesc, 
Danke, Dank u wel, Diolch, Go raibh maith agat, გმადლობთ, 
Thank you!

nuoriso@oph.fi


