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Erasmus+ Sport 2021-2027 -Ohjelman rakenne, painopisteet, hakumenettely  

Vuoden 2022 Erasmus+ Sport 
hakukierros 

-Haussa olevat Erasmus+ avustukset

-Vuoden 2022 hakukierrokseen valmistautuminen

-Opetushallituksen neuvonta ja tuki hakuprosessissa

Kysymyksiä & kommentteja -Kysymyksiä voi kirjoittaa esityksen aikana. 

• Suljethan mikrofonin esityksen ajaksi.

• Webinaari tallennetaan. Materiaalit ja webinaarilinkki 
löytyvät verkkosivuiltamme webinaarin jälkeen. 



Osallistuminen
kannattaa

• Uusia resursseja, toimintapoja ja 
yhteistyökumppaneita

• Kansainvälisestä yhteistyön käynnistäminen

• Ideoiden kokeilu

• Muiden maiden organisaatioiden hyvien
käytäntöjen siirtämistä omaan organisaatioon

• Kokemusta kansainvälisen
kumppanuushankkeen koordinoinnista (min. 2 
tahoa)



Keskitetty ohjelmahallinto Brysselissä 
- kansalliset Erasmus+ toimistot ohjelmamaissa

Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston (DG EAC) alainen 
toimeenpanovirasto EACEA vastaa Erasmus+  Sport hankkeiden 
toimeenpanosta (hakukierrosten koordinointi, hakemusten arviointi, 
sopimukset edunsaajien kanssa, käynnissä olevien hankkeiden tuki, 
loppuraportointi)

Ohjelmamaissa Erasmus+ kansalliset toimistot järjestävät 
tarjoavat hakuneuvontaa. Suomessa Opetushallitus 
neuvoo, kouluttaa ja tukee Erasmus+ Sport 
hakuprosessissa.  



• Erasmus+ 
-ohjelmassa 
painottuvat: 

Osallisuus ja 
moninaisuus

Ympäristö ja 
ilmastonmuutoksen 
torjunta

Digitaalisuus

Yhteiset arvot, 
kansalaistoiminta ja 
osallistuminen
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ERASMUS+ SPORT (2021-2027) avustukset 
käytännössä

Toimintaa, ei seiniä 

• Tekoja, tietoja, taitoja, osaamisen 
kehittämistä ja jakamista

Yhteistyötä, ei vientihankkeita

• Kansainvälisyys lähtökohtana
• Hankkeet suunnitellaan yhteistyössä, 

mukana toimijoita eri maista: 
kumppanimaat vaihtelevat, samoin 
hankkeiden mittakaava (30t – 450000t)

EU-avustus perustuu toimintaan

• Valmistelutyö tehdään omalla rahoituksella
• Ei edellytetä omarahoitusosuuden osoittamista
• 70% avustuksesta maksetaan ennen hankkeen 

alkua

Keskitetty haku Brysselistä -eurooppalainen kilpailu

• EU:n lisäarvo ja tavoite kirkas 
• Laatu ratkaisee!
• Kansallinen yhteyspiste (Opetushallitus) auttaa
• Haku kerran vuodessa keväisin



ERASMUS+ SPORT 2021-2027  (470 milj. €)

• Kannustaa osallistumaan urheiluun 
ja terveyttä edistävään liikuntaan

• Edistää urheilun integriteettiä ja 
arvoja 

• Koulutuksen edistäminen 
urheilussa ja sen kautta 

• Torjuu väkivaltaa, rasismia, 
syrjintää ja suvaitsemattomuutta 
urheilussa

Hankkeet tukevat EU:n urheilualan 
työsuunnitelman (2021–2024) tai terveyttä 
edistävää liikuntaa koskevan neuvoston 
suosituksen, täytäntöönpanoa



Kaikkien kannustaminen terveellisiin 
elämäntapoihin

Tämän painopisteen hankkeissa keskitytään pääasiassa 

a) HealthyLifestyle4All-aloitteen kolmen pilarin täytäntöönpanoon 

b) terveyttä edistävää liikuntaa koskevan neuvoston suosituksen ja liikuntaa koskevien EU:n suuntaviivojen 
täytäntöönpanoon

c) Euroopan urheiluviikkojen täytäntöönpanon tukemiseen 

d) urheilun ja liikunnan edistäminen terveyden välineenä 

e) kaikenlaisten urheilun ja liikunnan harrastamiseen kannustavien toimintojen edistämiseen 

f) perinteisen urheilulajien ja pelien edistämiseen. 



Integriteetti ja arvojen edistäminen 
liikunnassa ja urheilussa

Tämän painopisteen hankkeissa keskitytään pääasiassa 

a) dopingin käytön torjuntaan 

b) kilpailumanipulaation ja korruption torjuntaan urheilussa 

c) hyvän hallintotavan parantamiseen liikunnan ja urheilun alalla 

d)     liikunnan ja urheilun myönteisten arvojen edistämiseen



Koulutuksen edistäminen liikunnassa ja 
urheilussa sekä niiden avulla

Tämän painopisteen hankkeissa keskitytään pääasiassa 

a) osaamisen kehittämisen tukemiseen liikunnassa ja urheilussa 

b) urheilijoiden kaksoisurien edistämiseen 

c) valmennuksen ja henkilöstön laadun parantamiseen 

d) liikkuvuuden käyttöön pätevyyden parantamisen välineenä 

e) työllistyvyyden edistämiseen liikunnan ja urheilun avulla 



Väkivallan torjuminen ja rasismin, syrjinnän 
ja suvaitsemattomuuden kitkeminen 
urheilusta

Tämän painopisteen mukaisissa hankkeissa keskitytään 

Sellaisen käyttäytymisen torjumiseen, jolla voi olla kielteinen vaikutus liikunnan ja urheilun 
harrastamiseen ja yleisemmin yhteiskuntaan. 

Hankkeilla edistetään kaikenlaisen syrjinnän torjuntaa ja edistetään tasa-arvoa, myös 
sukupuolten tasa-arvoa, liikunnassa ja urheilussa.



ERASMUS+ 
SPORT

2021-2027 
470 

miljoonaa 
euroa 

ERASMUS+ SPORT 2022
~50 milj. €

PIENIMUOTOISET 
KUMPPANUUS-
HANKKEET (small-
scale
partnerships)

Haku päättyy
23.3.2022

KUMPPANUUSHANKKEET
(partnerships) 

Haku päättyy 23.3.2022

VOITTOA 
TAVOITTELEMAT-
TOMAT 
URHEILUTAPAH-

TUMAT (non-for 
profit sport 
events)

Haku päättyy 
23.3.2022

KAPASITEETIN 
VAHVISTAMINEN

(capacity buildning
in sport)

Haku päättyy 
7.4.2022



Erasmus+ Sport -
hankerahoitus

Yhteistyöhankkeet (cooperation partnerships)

• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: vähintään 2 tahoa 2 maasta

EU-avustus: 30 000€ / 60 000 € 

• Kumppanuushankkeet: vähintään 3 tahoa 3 maasta
EU-avustus: 120 000€ / 250 000€ / 400 000€

Eurooppalaiset urheilutapahtumat (not for-profit)

• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (I): 3-5 tahoa / 3-5 maata 200 000€

• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (II): 6 tahoa / 6 maata 300 000€

• Eurooppalaiset tapahtumat: 10 tahoa / 10 maata 450000€

Kapasiteetin vahvistamistahankkeet (capacity building in sport) 

• Vähintään 4 tahoa / 3 maasta: 2 eri EU-maasta / ohjelmaan assosioituneesta maasta sekä

2 tahoa vähintään yhdestä ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta 100 000€–200 000€ 



VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT 
EUROOPPALAISET URHEILUTAPAHTUMAT 
Hankkeet tukevat sellaisten urheilutapahtumien järjestämistä, joilla on eurooppalainen ulottuvuus seuraavilla aloilla: 

• vapaaehtoistoiminta urheilussa 

• urheilun avulla toteutettava osallistaminen 

• liikunnassa ja urheilussa tapahtuvan syrjinnän torjuminen, sukupuolten tasa-arvo mukaan luettuna 

• liikuntaan ja urheiluun osallistumisen kannustaminen, mukaan lukien 

a) terveyttä edistävää liikuntaa koskevan neuvoston suosituksen, liikuntaa koskevien EU:n suuntaviivojen ja terveellisiä elämäntapoja koskevan Tarton 
etenemissuunnitelman täytäntöönpano, 

b) Euroopan urheiluviikon (23.-30.9) toteuttaminen, 

c) urheilun ja liikunnan edistäminen terveyden välineenä sekä 

d) kaikenlaisten urheilun ja liikunnan harrastamiseen kannustaminen



Keskeiset elementit hankkeen sisältöä ja 
työskentelytapoja suunnitellessa:

• Ympäristövastuu hankkeet suunnitellaan ympäristöystävällisiksi ja niiden kaikkiin osiin olisi 

sisällyttävä vihreitä käytäntöjä (webinaarit, kestävät liikkuvuus- ja ruokailuvaihtoehdot yms.) 

• Osallisuus ja moninaisuus Erasmus+ -ohjelman kaikissa toimissa pyritään edistämään 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. (tasa-arvo, maantieteellinen 

/ sosiaalinen ulottuvuus yms.) 

• Digitaalinen ulottuvuus Virtuaalinen yhteistyö ja kokeilut virtuaali- ja monimuoto-oppimisen 

mahdollisuuksilla (virtuaaliset hankekokoukset) 



Hakumenettely / hankkeiden arviointi 

• Sähköinen hakumenettely EU Funding & Tender portal kautta.

• Näin rekisteröidyt mukaan ohjelmaan

• Kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset arvioidaan. Hakemukset kirjoitetaan 
englanniksi. 

• Jokainen arvioitu hakemus pisteytetään (kaksi arvioitsijaa). Jokainen hakemus saa 
kirjallisen palautteen hankesuunnitelmastaan.

• Arviointiskaala on 1-100 pistettä. Hankkeen merkitys, hankesuunnitelma ja toteutus, 
partnerikonsortio ja yhteistyön toteuttaminen sekä vaikutus. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi


Lisätietoa:

• Erasmus+ ohjelmaopas: Erasmus+ programme guide

• Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelma: European Union Work Plan for Sport

• Erasmus+ Sport -ohjelmasta suomeksi löydät:  Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle

• Erasmus+ Sport Euroopan komission sivuilla: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/sport_en

• Sähköinen hakumenettely:  EU Funding & Tender portal

17

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42020Y1204(01)
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-liikunnalle-ja-urheilulle-sport
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


KYSY NEUVOA OPH:sta

HANKEIDEA

Ei hanketta vain EU-rahoituksen vuoksi

• Tukee oman organisaatiosi tavoitteita

• Jalostuu yhteistyössä kumppaniverkoston 
kanssa 

• Vastaa Erasmus+ -ohjelman tavoitteita

TUTUSTU ERASMUS+ OHJELMAOPPAASEEN,   
OPETUSHALLITUKSEN ERAMUS+ SPORT 
VERKKOSIVUIHIN  JA EU FUNDING & TENDER -
PORTAALIIN

• http://WWW.OPH.FI/ERASMUSSPORT  

KUMPPANIT

Jokainen tuo lisäarvoa

• Määritä organisaatiosi osaamisalue 

ja kehittämistarpeet

• Määritä keskeiset kansalliset ja 

kansainväliset kumppanit 

• Jokaisen kumppanin rooli ja 

tehtävät pitää pystyä avaamaan 

hankkeen työsuunnitelmassa



Opetushallitus neuvoo ja sparraa
• Hakuwebinaarit -kaikki tilaisuutemme ovat maksuttomia 

• Olemme tukena hakemusprosessin eri vaiheissa

• Ole rohkeasti yhteydessä niin hakemusideaan, hakumenettelyyn kuin 
hakemuksen laatimiseen liittyvissä kysymyksissä

• Koordinoi tuettujen hankkeiden verkostoa 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/kohti-vuoden-2022-erasmus-sport-hakua-neuvontawebinaarit


Kiitos!
Erasmus+ Sport yhteyspiste tiedottaa ja neuvoo: https://www.oph.fi/erasmussport

Kysy lisää!

Terhi Liintola 

Terhi.liintola@oph.fi

puh. 0295 338 504

https://www.oph.fi/erasmussport

