
Nuorten osallistumishankkeet

Erasmus+

TERVETULOA!
Nuorten osallistumishankkeet lyhyesti, Kati Inkinen
Näin me sen teimme!
Sohvi Silius, nuorisotoiminnan koordinaattori SEY Suomen eläinsuojelu
Miten tästä eteenpäin? Kati Inkinen ja Mauri Uusilehto, Erasmus+, Opetushallitus

Suljethan mikrofonin esityksen ajaksi



Kaksi ohjelmaa nuorisotyölle

Erasmus+

• Nuorisovaihdot

• Nuorisotyöntekijöiden 
liikkuvuushankkeet

• Nuorten 
osallistumishankkeet

• 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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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


Miten tästä eteenpäin?
1.Nuorten osallistumishankkeet, mistä on kysymys? Mistä 

tarpeesta hanke syntyi ja rakentui, Nuorisotoiminnan 
koordinaattori Sohvi Silius, SEY Suomen eläinsuojelu. Torstai 13.1. 
klo 14-15

2.Nuorten osallistumishankkeen rahoitussäännöt ja 
toiminta. Maanantai 17.1. klo 10-11 

3.Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville. Torstai 
27.1.klo 14-15

4.Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville. Torstai 3.2. 
klo 14-15

5.Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville. Torstai 
17.2. klo 14-15

• Lisätietoa kati.inkinen@oph.fi ja mauri.uusilehto@oph.fi

mailto:kati.inkinen@oph.fi
mailto:mauri.uusilehto@oph.fi


Näistä linkeistä 
pääset hyvään 
vauhtiin



Hakemusportaali

Open Calls - Youth | Erasmus+ and European Solidarity Corps programmes (europa.eu)
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https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629


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

• verkkoversio ja ladattava pdf

• vain englanniksi tällä hetkellä; suomen ja ruotsin kielinen ilmestyvät myöhemmin.

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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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?
• Kysy nuorilta, kiinnostaako

• Kokoa ryhmä kiinnostuneista 
nuorista

• Kokoontukaa yhdessä 
suunnittelemaan

• Ottakaa mahdollisen 
kumppaniryhmän nuoret mukaan 
suunnitteluun

• Osallistukaa infoihin

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/
2021/erasmus-nuorisoala-vuoden-
2022-hakuinfot-nuorten-
osallistumishankkeille-ka154-you

• Kysykää apua kati.inkinen@oph.fi
ja mauri.uusilehto@oph.fi

https://youth-goals.eu/youthgoals

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-nuorisoala-vuoden-2022-hakuinfot-nuorten-osallistumishankkeille-ka154-you
mailto:kati.inkinen@oph.fi


Mitä rahoitusta voi hakea (tuet Suomessa)
• Hallinnolliset kulut 500 euroa / kk

• Osallisuustuki 100% kulut

• Poikkeukselliset kulut (viisumi, lääkärintod.) 100%

• Coach mahdollinen epävirallisille nuorten ryhmille 214 euroa/päivä max. 12 
päivää
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Jos ulkopuolisille 
järjestetään (fyysisiä) 

tapahtumia, saa osallistujaa 
kohden 100 euron 

korvauksen

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

Maksimituki
60 000 
euroa



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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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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