
EU:n nuoriso-ohjelmat

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot



Kaksi ohjelmaa nuorisotyölle

Erasmus+

• Nuorisovaihdot

• Nuorisotyöntekijöiden 
liikkuvuushankkeet

• Nuorten osallistumishankkeet 
(KA154)

• Kumppanuushankkeet 

Euroopan solidaarisuusjoukot

• Vapaaehtoispalvelu

• Solidaarisuusprojektit



KA154: Nuorten osallistumishankkeiden 
tavoitteet 
• Rohkaistaan kaikenlaisista taustoista tulevia nuoria tunnistamaan 

heidän ympärillään olevia vaikutusmahdollisuuksia ja tuetaan 
nuorten mahdollisuuksia omannäköiseen yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen yhdessä toisten kanssa. 

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

• Kehitetään nuorten digitaitoja ja medialukutaitoa, erityisesti kriittistä 
ajattelua

• Edistetään nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja 
muiden asiantuntijoiden kanssa.
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Kuka voi hakea?

• Hakijana voivat olla: yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset, 

• Epäviralliset nuorten ryhmät, joista vähintään yksi on täysi-
ikäinen ja joiden tukena voi olla ohjaaja (coach), 

• Paikalliset ja alueelliset julkisyhteisöt kuten kunnalliset 
nuorisotoimet, seurakunnat ja maakuntaliitot

• Yhteiskunnalliset yritykset 
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Hakuajat 2022

• 23.2.2022 aloitus 1.6.-31.12. välillä

• 4.5.2022 aloitus 1.8.-31.12. välillä

• 4.10.2022 aloitus 1.1.2023-31.12. välillä



Edellytykset

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

• Hankkeet tapahtuvat koulun ulkopuolella ja menetelmät ovat non-
formaaleja. 

• Avustusta ei myönnetä perustoimintaan

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

• Mukana olevat nuoret ovat 13-30 vuotiaita, päätöksentekijöillä ei 
ikärajaa
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Rahoitussäännöt a la carte
• Hallinnolliset kulut 500 euroa/kk

• Osallisuustuki nuorelle 100% (viittomakielentulkki, avustaja jne)

Lisäksi jos fyysisiä tapahtumia tuetaan 13-30vuotiaille ja päättäjille:

• Tuki ydinryhmän ulkopuolisille 100 euroa/osallistuja 

• Liikkuvuustuki: matkatuki (matkalaskuri, yli 10km-)ja yksilötuki 45 euroa päivä (FI)

• Osallisuustuki 100 euroa -hakija perustelee

• Coaching max 12pv 214 euroa päivä huom! vain nuorten epäviralliset ryhmät

• Poikkeukselliset kulut 100%/80%  huom! vain kansainväliset hankkeet

Tuki 1500-
60 000 
euroa



Hyvä nuorten osallistumishanke

• Pohjautuu selkeästi osoitettuun tarpeeseen

• Edellyttää hakijalta ja/tai partnerikokoonpanolta on nuorten osallisuuden 
asiantuntemusta: oikeat yhteistyökumppanit

• Linkittyy ohjelman painopistealueisiin ja EU:n nuorisotavoitteisiin

• Ei tee nuorta varten vaan nuorten kanssa: nuoret ovat mukana ja aktiivisina toimijoina 
hankkeen suunnittelussa, toimenpanossa ja arvioinnissa. 

• Asettaa konkreettiset tavoitteet ja niihin pääsemiseen monipuoliset toteutustavat

• Voi saavuttaa laadukkaita oppimistuloksia niin nuorten kuin organisaation 
näkökulmasta. Oppimista tuetaan hankkeen aikana suunnitelmallisesti ja monin tavoin. 

• Edistää suunnitelmallisesti nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua kun hakijatahot 
ovat sitoutuneet hyödyntämään hankkeessa tuotettavia nuorten näkemyksiä aidosti 
kehittämis- ja strategiatyössä ja päättäjät on sitoutettu mukaan työskentelyyn. 



Hyvä nuorten osallistumishanke

• Tavoittelee osallistujaksi moninaisia nuoria

• Ottaa huomioon kaikkien nuorten mukana olon mahdollistaminen: miten
varmistetaan, että kaikkien kokemuksille tilaa ja tekijät ja osallistujat aidosti
mukana

• Pohtii vaikutuksia hakijan tasolla niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti
(mahdollisesti myös laajemmin)

• Arvioi tuloksia ja viestii ja levittää niitä – unohtamatta juurruttamista



Kuvaa hakemuksessa konkreettisesti
• Miten juuri tämä hankeidea ja tarve tällaiselle toteutustavalle on syntynyt? Pelkkä 

tutkimustiedon luettelointi, tai nuorten yleinen kiinnostus ei riitä. 

• Linkitys ohjelman tavoitteisiin ja miksi eurooppalainen rahoitus

• Nuorten rooli ja toimijuus hankkeen eri vaiheissa: Kerro ketä tekijänuoret ovat, millä 
tavalla ydinryhmän nuoret ovat olleet suunnittelussa mukana (miten usein ryhmä on 
kokoontunut, miten osallistuvien nuorten tarpeita on kartoitettu)

• Miten eritaustaisten nuorten osallistuminen toteutuu kaikissa vaiheissa ja suunnittelu 
olisi moniäänisempää. Nuorten ydinryhmää voisi hakuvaiheessa täydentää 
laajemminkin teemasta kiinnostuneilla nuorilla?

• Miten ja kenelle hankkeen tuloksia hyödynnetään ja levitetään oman porukan 
ulkopuolelle



Nuorisotavoitteet
• 1 EU lähelle nuoria

• 2 Kaikkien sukupuolten yhdenvertaisuus

• 3 Osallistavat yhteiskunnat

• 4 Tiedonsaanti ja rakentava vuoropuhelu

• 5 Mielenterveys ja hyvinvointi

• 6 Maaseutunuorten tukeminen

• 7 Laatutyöpaikkoja kaikille

• 8 Laadukasta oppimista

• 9 Tiloja ja osallistumista kaikille

• 10 Vihreä Eurooppa

• 11 EU tarjoaa mahdollisuuksia
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste1_eulahellenuoria_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste2_sukupuoltenyhdenvertaisuus_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste3_osallistavatyhteiskunnat_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste4_tiedonsaanti_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste5_mielenterveys_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste6_maaseutunuoret_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste7_laatutyopaikkoja_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste8_laadukastaoppimista_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste9_tilojaosallistumistakaikille_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste10_vihreaeurooppa_180919.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/juliste11_eumahdollisuudet_180919.pdf


Osallisuustuella osallistumisen esteitä 
alemmas
• Vammaisuus: Osallistujat, joilla on 

psyykkinen tai fyysinen vamma

• Terveyteen liittyvät ongelmat: 
krooninen tai vaikea fyysinen tai 
psyykkinen sairaus

• Koulutukseen ja/tai oppimiseen 
liittyvät ongelmat: oppimisvaikeudet, 
keskeytyneet opinnot, matala 
koulutustaso

• Kulttuuritaustaan liittyvät esteet: 
maahanmuuttajat, pakolaistaustaiset, 
vähemmistöryhmiin kuuluvat, muut, 
joilla on kielen tai kulttuurin vuoksi 
vaikeuksia toimia yhteiskunnan 
täysivaltaisina jäseninä

• Taloudelliset tekijät: matala elintaso, 
esim. sosiaalietuuksien varassa elävät, 
pitkäaikaistyöttömät, kodittomat, 
velkaantuneet tai muuten 
taloudellisesti heikommassa 
asemassa olevat

• Sosiaaliset tekijät: Syrjintää 
perhetaustan, sukupuolen, iän, etnisen 
alkuperän, uskonnon tai seksuaalisen 
suuntautumisen vuoksi kohtaavat 
osallistujat. Syrjäytyneet tai 
syrjäytymisvaarassa olevat. 

• Maantieteelliset tekijät: Osallistujat, 
joiden osallisuutta maantieteelliset 
tekijät heikentävät (esim. syrjäisillä 
seuduilla tai heikkojen 
liikenneyhteyksien päässä asuminen)
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Yhteiset arviointikriteerit – Relevanssi 30p.
• Hankkeelle asetetut tavoitteet ovat tarkoituksenmukaiset ja oikeat (KA154)

• Hanke perustuu osallistujaorganisaatioiden ja osallistuvien nuorten tarpeisiin

• Hanke lisää osallistujien osaamista (osallistujien kannalta laadukkaat oppimistulokset)

• Hankkeella tavoiteltavat 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)

• Hanke edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta – tai 
jotain niistä

• Saadaanko mukaan uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota

• KA154: Missä määrin hankkeella puututaan yhteen tai useampaan EU:n nuorisodialogin tai nuorisotavoitteiden 
yhteydessä määriteltyyn painopisteeseen.

• KA154: Missä määrin hanke tuottaa eurooppalaista lisäarvoa

• KA154: Miten varmistetaan hankkeen tulosten pysyvyys rahoituksen loputtua  (juurruttaminen)

• KA154: Missä määrin hankkeessa käsitellään kestäviä ja ympäristöä säästäviä käytäntöjä.
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Yhteiset arviointikriteerit –
hankesuunnitelman laatu 40 p.
• Tunnistetut tarpeet, hankkeen tavoitteet, osallistujat ja ehdotetut toiminnot ovat johdonmukaisia keskenään

• Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: valmistelussa (ml. osallistujien valmistelu), 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 turvallisuuden ja riskien hallinnan huomioiminen

• Ympäristöystävällisyyden huomioiminen hankkeen toteutuksessa ja/tai aiheen valinnassa

• KA154 : Missä määrin hankkeessa hyödynnetään vaihtoehtoisia, innovatiivisia ja älykkäitä nuorten osallistumisen 
muotoja erityisesti uusien ideoiden testaamiseksi ja seuraamiseksi
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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
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Maksimi on 100 p, 
läpimenoon tarvitaan 

vähintään 60 p

Jokaisesta osiosta pitää 
saada vähintään puolet 

pisteistä.  



Näistä linkeistä 
pääset hyvään 
vauhtiin



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


Hakemuksen liitteet
• Organisaation laillisen edustajan allekirjoittama “ Declaration of 

Honour”

• Nuorten epävirallisessa ryhmässä lomakkeen allekirjoittaa
täysi-ikäinen yhteyshenkilö

• Mandaattilomakkeet (jos kumppaneita)

• Hankkeen aikataulu

• Aikataulu liikkuvuuksista sekä mahdollisista tapahtumista
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

• verkkoversio ja ladattava pdf

Youth participation activities (Nuorten osallistumishankkeet)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-
1/youth-participation-activities_en
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Erasmus+ ohjelmaopas 2022

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/youth-participation-activities_en


Miten pääsee alkuun?
• Tutustu nuoriin ja selvitä mikä heitä 

innostaa 

• Madalla kynnystä tarjoamalla riittävästi 
tietoa

• Motivoi kertomalla osallistumisen 
vaikutuksista

• Kokoa ryhmä kiinnostuneista nuorista

• Kokoontukaa yhdessä suunnittelemaan 

• Tarjotkaa monenlaisia tapoja osallistua 
ja vaikuttaa

• Käyttäkää apuna tukimateriaaleja: 
https://participationpool.eu/

• Kysykää apua nuoriso@oph.fi

https://youth-goals.eu/youthgoals

https://participationpool.eu/

