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TERVETULOA!
Webinaarin ohjelma 13.00 – 15.00 (lyhyt tauko 13.45 – 13.50)

Erasmus+ Sport 2021-2027 lyhyesti 

- tausta, tavoitteet, hankemuodot 

KA1 urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeet  hakumenettely (OPH)

KA2 yhteistyöhankkeet hakumenettely (EACEA) 

Keskustelua, kysymyksiä 



Tästä on kyse. Erasmus+ Sport taustaa.
Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus: artikla SEUT 165 
”()..unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, 
vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän.”

EU:n urheilualan työsuunnitelma 2021-2024 (EU Work Plan for Sport 
priorities)
(urheilun integriteetin ja arvojen suojeleminen, sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät 
ulottuvuudet sekä urheilun ja terveyttä edistävän liikunnan harrastamisen edistäminen)

Erasmus+ ohjelmapäätös (2021-2027) edistää urheilun eurooppalaista 
ulottuvuutta, joka täydentää EU:n urheilualan työsuunnitelmaa -> Erasmus+ 
Sport hankkeet 

Urheilu | Faktatietoja Euroopan unionista | Euroopan parlamentti (europa.eu)

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/143/sport


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

Torjuu väkivaltaa, 
rasismia, syrjintää ja 
suvaitsemattomuutta 

urheilussa 
(mm. kaikenlaisen syrjinnän torjunta ja 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistäminen)

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

Kannustaa osallistumaan 
urheiluun ja terveyttä 
edistävään liikuntaan

(mm. terveysliikunta, healthyLifeStyle4All 
aloite, Euroopan urheiluviikko) 

Edistää urheilun 
integriteettiä ja arvoja 

(dopingin ja ottelumanipulaation torjuminen, 
hyvä hallinto, liikunnan ja urheilun myönteiset 

arvot)

Koulutuksen edistäminen 
urheilussa ja sen kautta

(mm. kaksoisura, valmennuksen ja 
henkilöstön laadun parantaminen, kv-

liikkuvuusjaksot osaamisen  parantamiseksi, 
työllisyyden edistäminen) 



ERASMUS+ 
SPORT

2021-2027 

470M€

ERASMUS+ SPORT 2023
~53 milj. €

PIENIMUOTOISET 
KUMPPANUUS-

HANKKEET 
(small-scale partnerships)

30000€
60000€

Haku päättyy
22.3.2023

KUMPPANUUS
-HANKKEET

(partnerships) 

120000€
250000€
400000€

Haku päättyy 
22.3.2023

VOITTOA 
TAVOITTELEMAT-
TOMAT 
URHEILUTAPAH-

TUMAT

(non-for profit
sport events)

200000€
300000€
450000€

Haku päättyy 
22.3.2023

KAPASITEETIN 
VAHVISTAMIS-
HANKKEET

(capacity
buildning in 

sport)

100000€
200000€

Haku päättyy 
22.3.2023

EACEA

KA2

URHEILUHENKILÖSTÖN 
LIIKKUVUUS (KA1)

(mobility of sport staff)

(tuki määräytyy keston, 
kohdemaan, 
osallistujien 

lukumäärän ym. 
mukaan) 

Haku päättyy
23.2.2023 

O
P
H



ERASMUS+ SPORT HAKUMENETTELY



KA1 Kansalliset Erasmus+ toimistot ohjelmamaissa

KA2 Keskitetty ohjelmahallinto Brysselissä (EACEA)

Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston (DG EAC) alainen 
toimeenpanovirasto EACEA vastaa KA2 Erasmus+  Sport hankkeiden 
toimeenpanosta (hakukierrosten koordinointi, hakemusten arviointi, 
sopimukset edunsaajien kanssa, käynnissä olevien hankkeiden tuki, 
loppuraportointi). 

OPH vastaa KA1 urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeiden 
toimeenpanosta. Ohjelmamaissa Erasmus+ kansalliset 
toimistot järjestävät tarjoavat hakuneuvontaa. Suomessa 
Opetushallitus neuvoo, kouluttaa ja tukee Erasmus+ Sport 
hakuprosessissa. 



Hakumenettely / hankkeiden arviointi 

1. Sähköinen hakumenettely. Hakemuksia ei voi täydentää. 
2. Kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset arvioidaan.  

(KA1 verkkopohjainen hakemus ja KA2 sähköinen hakemus, jossa 
kaksi portaalista ladattavaa liitettä: word ja excel)

3. Jokainen arvioitu hakemus pisteytetään (kaksi arvioitsijaa). 
Jokaisesta hakemuksesta saa kirjallisen palautteen 
hankesuunnitelmastaan. 

4. KA2 haussa eurooppalainen kilpailu, ei maakiintiöitä.
5. Arviointiskaala on 1-100 pistettä. Hankkeen merkitys, 

hankesuunnitelma ja toteutus, partnerikonsortio ja yhteistyön 
toteuttaminen sekä vaikutus. Tarkista ohjelmaoppaasta. 



KA1 urheiluhenkilöstön ja valmentajien 
liikkuvuus hakumenettely OPH:sta

• Hakemus jätetään lähettävän organisaation kansalliseen Erasmus+ toimistoon (national agency). Suomessa Opetushallitus 
(OPH). 

• Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla organisaatiolla tulee olla OID-koodi. Ohjeita ja lisätietoa rekisteröitymisestä täältä.

• Hakemus on verkkoselainpohjainen, jonka tunnus on KA182-SPO. Pääset tarkastelemaan hakemusta täältä. 

• Hakemus on englanninkielinen, mutta sen voi täyttää joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

• Hankkeen kesto määritellään itse 6- 18 kuukaudeksi. Max. 10 liikkuvuutta per hakemus. 

• Hakuaika päättyy 23.2.2023 kello 12.00 (CET). Hakemuksia ei voi enää täydentää hakuajan jälkeen. 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus




Hakemus on selainpohjainen, jokaiseen 
kohtaan täytetään tietoja. Lopuksi 
hakemukseen liitetään ladattava laillisen
edustajan allekirjoittama Declaration of 
honour (annexes). 



KA182-SPO hakulomakkeen täyttöohjeita

• Aloita lomakkeen täyttäminen perus- ja hakijatiedoista

• Lisää OID-koodi(t) ja organisaatioiden tiedot täyttyvät lomakkeeseen automaattisesti 

• Valitse oikea kansallinen Erasmus+ toimisto FI01 Finnish National Agency for Education

• Lomake on englanninkielinen, mutta sen voi täyttää suomeksi tai ruotsiksi tai englanniksi

• Avaa lomake vain yhden selaimen yhdelle välilehdelle, ei IE (internet explorer). Näin vältät tietojen katoamisen. 
Lomakkeen voi jakaa myös toiselle käyttäjälle. Vastauksia voisi myös kirjoittaa aluksi esim. wordille, josta ne 
voi kopioida lomakkeelle. 

• Käytä hakemuksen valmistelussa apuna Erasmus+ ohjelmaopasta (Programme Guide), OPH:n verkkosivuja ja 
EU:n urheilun työsuunnitelmaa. Tutustu myös huolellisesti hankkeiden arviointikriteereihin, jotka löytyvät 
ohjelmaoppaasta. 

• Miksi? Mihin tarpeeseen? Osallista niin johto, kollegat kuin kumppanit. Mieti hankkeen hallinnointia ja 
toteutusta jo tässä vaiheessa. 

• Siirrä yleiset tavoitteet konkretiaksi: mitä ne tarkoittavat sinun organisaatiosi arjessa? Muista: hankkeen arvioija
lukee ja arvioi vain sen, mitä hakemukseen on kirjoitettu. Ole selkeä ja kattava tekstissäsi, konkretisoi! 



Erasmus+ KA1 avustus
Euromääräinen avustuu määräytyy hakemuksessa
laskettavilla yksikkökuluilla kohdentuen osallistujien
matka-, oleskelu- ja organisointikuluihin seuraavasti:

• Matkatuki 23-1500€ / osallistuja (määrittyy komission
välimatkalaskurilla)

• Yksilötuki elinkustannuksiin 98-180€ / pv (määrittyy
liikkuvuusjakson keston ja isäntäorganisaation mukaan)

• Organisointituki 350€ / osallistuja

• Valmisteleva vierailu 575€ / osallistuja

• Osallisuustuki (inkluusio) 100€ / osallistuja 100% tukihenkilön
kustannukset

• Poikkeukselliset kulut 80% (viisumit, oleskeluluvat yms.)



Euroopan koulutuksen ja kulttuurin 
toimeenpanovirasto (EACEA) 

Vastaa Erasmus+ Sport keskityn haun KA2

koordinoinnista ja hankkeiden hallinnosta.  

Erasmus+ Sport hankkeiden koordinoivat 

tahot sopimussuhteessa EACEA:han.

Jokainen koordinoiva taho saa oman yhteys-

henkilön EACEAsta. 







Hankkeitaan suunnitellessaan hakijaorganisaatioiden on yhdessä 
hankekumppaneidensa kanssa valittava hankkeensa kustannusten 
kattamiseen tarkoituksenmukaisin kertakorvaus omien tarpeidensa ja 
tavoitteidensa perusteella. 

Jos hanke valitaan rahoitettavaksi, haettu kertakorvaus on avustuksen 
kokonaismäärä. 

Hanke-ehdotuksissa on kuvattava toiminnot, joita hakijat sitoutuvat 
toteuttamaan pyydetyllä kertakorvauksella, ja niiden on täytettävä 
taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteet. 

Erasmus+ ohjelmaopas 2023 (Programme guide) 



Valitse oikea hankemuoto. Huom. Tarvitse EU-
login tunnuksen hakemuksen luomiseen. 



Pääset tarkastelemaan jo nyt yleisiä hakuehtoja ja 
arviointikriteerit, jotka löytyvät myös ohjelmaoppaasta. 
Haun auetessa pääset luomaan hakemuksen ja 
tarkastelemaan liitteitä a.) hankekuvaus b.) budjetti. 
HUOM! Ei omia liitteitä. 



Jokainen osallistuva organisaatio tulee 
rekisteröidä eli kaikilla osallistuvilla tahoilla tulee 
olla PIC-koodi 9-numeroinen koodi. Voit tarkistaa 
onko koodi jo olemassa tai luoda se. Koodi on 
voimassa koko ohjelmakauden ajan. 
Rekisteröityminen kannattaa tehdä jo nyt ja 
kannustaa kumppanitahoja luomaan myös oma 
PIC-tunnus, jollei heillä sitä ole. 



1. RELEVANCE

1.1 Background and general objectives

1.2 Needs analysis and specific objectives

1.3 Complementarity with other actions and 

innovation — European added value

2. QUALITY

2.1 PROJECT DESIGN AND 

IMPLEMENTATION

2.1.1 Concept and methodology

2.1.2 Project management, quality 

assurance and monitoring and evaluation 

strategy

2.1.3 Project teams, staff and experts

2.1.4 Cost effectiveness and financial 

management

2.1.5 Risk management

2.2 PARTNERSHIP AND COOPERATION 

ARRANGEMENTS

2.2.1 Consortium set-up

2.2.2 Consortium management and decision-

making

3. IMPACT

3.1 Impact and ambition

3.2 Communication, dissemination 

and visibility

3.3 Sustainability and continuation

4. WORK PLAN, WORK PACKAGES, 

TIMING AND SUBCONTRACTING

4.1 Work plan

4.2 Work packages and activities

Work Package 1

Work Package …

Events and Meetings

4.3 Timetable

4.4 Subcontracting

5. OTHER

5.1 Ethics

5.2 Security

6. DECLARATIONS

ANNEXES

Hakemuksen word-liite esimerkkinä vuodelta 
2022. Voit ladata liitteen EU:n Funding & 
Tender portaalissa. Pienimuotoiset hankkeet 
max. 40 sivua ja muut max. 70 sivua. 





Hakemukseen liitetään erillinen ladattava excel
budjettiliite. Tämä on vuodelta 2021. 
Budjetissa merkitään ainoastaan tuen 
jakautuminen partnerien ja työpakettien 
kesken.



TYÖPAKETIT -WORKPACKAGES (WP)
• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet suositeltavaa 1-2 WP:ta

• Maksimi 5 WP:ta

• Jokaiselle WP:lle ”budjetti”, joka jaetaan myös kumppanien kesken. 

WP1. Management & overall coordination of the project

WP2  Collecting & summarize information about X X X in participating countries and EU in general. Summarizing
main obstables of XXXX

WP3 Designing, piloting and implementing trainings and online learning tool based on needs from WP2

WP4 Providing training on XXX and implementation strategies to coaches and sport club leaders in sport 
associations and sports clubs in Europe. Raise awareness of the XXX. 

WP 5 communication, evaluation and dissemination



Projekti-idea

1. Tavoite/tavoitteet (ehdotuspyyntö ja ohjelmaopas) 

2. Kohderyhmä 

3. Eurooppalainen lisäarvo (linkit politiikka-asiakirjoihin)

4. Toimenpiteet (1-5 työpakettia ns. work packages) 

5. Aikataulu 

6. Budjetointi

7. Vaikutukset/tulokset ja niiden levitys 



Valmistelun askelmerkit   

• Mihin haasteisiin ja tarpeisiin vastaatte?

• Kumppanit sitoutuneet mukaan. Organisaatioiden rekisteröinnit 
tehty PIC-koodit (KA2) tai OID-koodit (KA1)

• Mitä haluatte hankkeessa tehdä? (toimintamallit, aktiviteetit)

• KA2 hanke jaetaan 1-5 työpakettiin hankemuodosta riippuen. 
Mihin kokonaisuuksiin hanke jaetaan? Kuka tekee mitä? 
Määritelkää jokaiselle työpaketille (work package) tavoitteet, 
toiminta, aikataulu ja tuotokset

Työsuunnitelma

• Jokaiselle WP:lle laaditaan budjetti ja miten se jakautuu partnerin 
kesken.

• Tämän pohjalta määrittyy koko hankkeen yhteinen budjetti (joka 
valitaan Erasmus+ Sport kiinteiden summien mukaan.

Budjetti

Hankkeen sisällöt valmistellaan yhdessä kumppanitahojen kesken

Tavoite & 
kumppanit



Suunnittelun tukena voit hyödyntää vaikuttavuustyökalua 
(Impact Tool). 

• Hyvä suunnittelu helpottaa hankkeen toteuttamista, kumppaniorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja 
vaikuttavan toiminnan aikaansaamista.  vaikuttavuustyökalu OPH:n sivuilla

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu


Hyvä Erasmus+ Sport hakemus on 
Johdonmukainen (haasteet/ratkaisut, kohderyhmät, aktiviteetit, budjetti, tavoitteet / 
resurssit / osaaminen = punainen lanka, vastaa ohjelman tavoitteisiin) 

Yksinkertainen (tavoitteet, lähestymistapa) 

Näyttöön perustuva (ennakkoarviointi, nykytila)

Selkeä (kuvaa hyvin tarpeet ja tavoitteet)  

Suunnitelmallinen (mitkä aktiviteetit, milloin, kuinka kauan, ja millä resursseilla)  

Täsmällinen (älä pidä itsestäänselvyytenä mitään tietoa, hakemuksessa oleva tieto 
arvioidaan)

Rajattu (ehdotus ei koske globaalia ratkaisua, mutta auttaa hankkeen ongelman/haasteen 
ratkaisemisesta)



Opetushallitus neuvoo ja sparraa
• Hakuwebinaarit -kaikki tilaisuutemme ovat maksuttomia. Löydät täältä myös 

edellisten webinaarien materiaalit. 

• EACEAn ja komission #SPORTINFODAY 30.1 ilmoittaudu mukaan! Joko livenä 
tai etänä. 

• 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/ohjelmat/kohti-erasmus-sport-vuoden-2023-hakukierrosta
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-day-erasmus-sport_en


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

Kysy lisää!

Verneri Kinnunen (OID-rekisteröityminen, KA1 hakemukset) puh. 0295 331 604

Terhi Liintola (KA2 hakemukset) puh. 0295 338 504 

Etunimi.sukunimi@oph.fi tai sport@oph.fi

https://www.oph.fi/erasmussport
mailto:Etunimi.sukunimi@oph.fi
mailto:sport@oph.fi

