
EU:n nuoriso-ohjelmat
Erasmus+ nuorisoalalle

Euroopan solidaarisuusjoukot



Erasmus+ nuorisoalalle
Kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä edistää 

nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta.



Nuorisovaihto (KA152-YOU)

• 13–30-vuotiaille, vähintään kaksi maata

• 16–60 osallistujaa, 5–21 päivää

• Nuoret valmistelusta asti mukana, 
päättävät vaihdon teeman ja tavat, joilla 
sitä käsitellään. 

• Aikuiset ryhmänvetäjät huolehtivat 
yhteistyön sujuvuudesta ja 
turvallisuudesta.

• Hankkeen budjetti koostuu erilaisista 
tukimuodoista, joita ovat esim. 
matkatuki, organisointituki, yksilötuki 
(tuki oleskelukustannuksiin) ja 
osallisuustuki nuorille, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia

Kuva: Tuukka Järventausta

Tutustutaan ja pidetään 
porukalla hauskaa!



”Myllylän paras muisto nuorisovaihdoista on 
vuodelta 2019. Silloinkin kohdemaana oli 
Portugali ja nuorisovaihdon teema oli 
kestävä kehitys ja oman hiilijalanjäljen 
pienentäminen. Siellä oli Myllylän sanoin 
ihanaa.

— Tutustuttiin erilaisiin tapoihin vähentää 
hiilijalanjälkeä, kuten oman ruoan 
kasvattamiseen ja opiskeltiin maaperää, että 
missä kasvaa mikä parhaiten. Tehtiin itse 
sellaisia arkisia asioita kuten saippuaa, 
deodoranttia ja hammastahnaa ekologisesti 
ja luontoa vahingoittamatta. Siellä oli myös 
joogaa ja meditaatiota, Myllylä kertoo.”

Lue koko artikkeli Nina Myllylästä: 
Nuorisovaihdoista ikimuistoisia kokemuksia ja 
rohkeutta hypätä uuteen | Opetushallitus (oph.fi)

kuva: Nina Myllylä

Nuorisovaihdoista 
ikimuistoisia kokemuksia

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/nuorisovaihdoista-ikimuistoisia-kokemuksia-ja-rohkeutta-hypata-uuteen


• Onko kumppani 
nuorisovaihtoon vielä hukassa? 
Löydä kumppani treffi-illassa, 
jossa organisaatiot voivat 
tavata, murtaa jään – ja toivon 
mukaan alkaa deittailla 
vakituisemminkin!

• Klikkaa itsesi linjoille: 
https://discord.gg/WwHvPEkvb
3

• Osa koulutussarjaa: 
Suunnittele nuorisovaihtoa 
tuetusti | Opetushallitus (oph.fi)

TI 25.1. Date Night 
klo 16–18

https://discord.gg/WwHvPEkvb3
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/suunnittele-nuorisovaihtoa-tuetusti


Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus (KA153-
YOU)

• Ei ikärajoja

• Vähintään kaksi maata

• Korkeintaan 50 osallistujaa

• 2–60 päivää

• Perustuu osallistuvien organisaatioiden 
tarpeisiin, voi olla esim. seminaari, 
opintovierailu, koulutus – tavoite määrittää 
muodon

• Hankkeen budjetti koostuu erilaisista 
tukimuodoista (organisointituki, matkatuki, 
yksilötuki, osallisuustuki jne)

Kuva: Tuukka Järventausta

Kehity ammattilaisena!



” Kaikkein hyödyllisintä hankkeessa oli Saarholman ja Turkan mielestä se, 
että se tiivisti suomalaisen verkoston yhteistyötä. Suomalaiset pitivät 
vierailulla joka ilta oman purkutilaisuuden, jossa käytiin läpi, mitä päivän 
aikana oli tapahtunut, mitä kukin oli oppinut ja miten se oli muuttanut 
ajattelua. Molemmat painottavat, kuinka mullistavaa oli, että 
opintovierailulla ei oltu vain omalla porukalla, vaan verkoston kanssa.

– Jokainen katsoo asioita omasta todellisuudestaan nähden, mutta kun 
asioista keskustellaan yhdessä, nähdään eri näkökulmat, Saarholm sanoo.

– Tämä hanke on hyvä esimerkki siitä, miten verkostojen kanssa voidaan 
tehdä oikeaa yhteistyötä, ei vain kahvikuppiyhteistyötä, Turkka jatkaa.”

Lue koko artikkeli: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/monialainen-
yhteistyo-tuottaa-parhaat-tulokset-keskeista-muutoksen-aikaansaamiselle

Monialainen yhteistyö tuottaa parhaat tulokset: 
“Keskeistä muutoksen aikaansaamiselle on dialogi 
ihmisten ja organisaatioiden välillä.”

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/monialainen-yhteistyo-tuottaa-parhaat-tulokset-keskeista-muutoksen-aikaansaamiselle


Nuorten osallistumishanke (KA154-YOU)

• 13–30-vuotiaille 

• Osallistujamäärää tai toiminnan kestoa ei rajoitettu 
(hankekausi 3–24 kk)

• Kansallinen tai kansainvälinen

• Linkityttävä EU:n nuorisostrategiaan ja siihen liittyviin          
11 nuorisotavoitteeseen

• Auttaa tunnistamaan vaikuttamismahdollisuuksia, lisää 
tietoa päätöksentekojärjestelmistä ja kannustaa 
kokeilemaan tapoja lisätä osallistumista – tuo samalla 
nuorten ääntä esille yhteiskunnassa

Nuorilähtöistä osallistumista 
yhteiskunnalliseen toimintaan 

https://youth-goals.eu/


• Nuoret mukaan! Nuorten 
vapaaehtoistyö- ja 
vaikutusmahdollisuuksien 
edistäminen 
eläinsuojelukentällä

• Taustalla:  alaikäisille ei 
tarjolla riittävästi 
vapaaehtoistehtäviä, nuoret 
eivät löydä mukaan 
toimintaan

• Kesto 24kk, avustus 60 000 
euroa

Esimerkki 
osallistumishankkeesta



Yhteistyöhankkeet 
– tähtäimessä kehittäminen

• Nuorisotyön muotojen kehittämistä, kansainvälistä 
yhteistyötä sekä mahdollisuus toteuttaa erilaisia tuotoksia, 
kuten tutkimustietoa, oppaita tai vaikka digitaalisia 
sovelluksia

• Toteutus rakennetaan hankkeen tavoitteisiin ja 
kumppaniorganisaatioiden tarpeisiin sopivaksi – ei 
määriteltyä muotoa.

• Pienimuotoinen kumppanuushanke (KA210-YOU)

• Kesto 6–24 kk, avustus 30 000 tai 60 000 € hankkeen 
laajuudesta riippuen.

• Kumppanuushanke (KA220-YOU)

• Kesto 12–36 kk, avustus 120 000, 250 000 tai 400 000 
€, rahoitetaan myös hankkeeseen käytettyä työaikaa. 



Mobiilisovellus vie harrastuksia sinne, 
missä nuori niitä tarvitsee
” – Kansainvälinen aspekti tuo kokemuksia siitä mitä haasteita esimerkiksi 
erilaiset toimintakulttuurit voivat tuoda soppaan, sanoo yrityksen 
toimitusjohtaja Janne Leinonen.

– Pääsimme kehittämään nuorisoalan tarpeisiin suunnattua ratkaisua 
askel kerrallaan ja tiiviissä vuorovaikutuksessa sen sijaan että lähdettäisiin 
tietystä lähtöoletuksesta, johon tehdään ratkaisu ja sitten todetaan, että se 
joko toimi tai ei.

Myös Mattilan mukaan tämä oli keskenään erilaisten hankekumppanien 
mukanaan tuoma rikkaus. Kun nuorisokorttia kehitettiin erilaisten 
kumppanien kanssa, sen toimivuutta, testaamista ja käyttöönottoa voitiin 
harjoitella niin, että se onnistuu luonteeltaan erilaisissa 
toimintakulttuureissa.”

Lue koko artikkeli: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/mobiilisovellus-vie-
harrastuksia-sinne-missa-nuori-niita-tarvitsee

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/mobiilisovellus-vie-harrastuksia-sinne-missa-nuori-niita-tarvitsee


Euroopan solidaarisuusjoukot
Rahoitusohjelma 18–30-vuotiaille nuorille ja kaikenlaisille 

organisaatioille, jotka haluavat rakentaa solidaarisempaa maailmaa.



Työelämätaitoja ja uusia 
kokemuksia

Vapaaehtoistoiminta (ESC51-VTJ)

• Nuori toimii vapaaehtoisena jossain 
paikallista yhteisöä hyödyttävässä 
toiminnassa. 

• Kesto 2 vk–12 kk, yleensä ulkomailla 

• Yksilöille ja ryhmille

• Nuorelle maksutonta

• Organisaatiot saavat vapaaehtoisen 
työpanoksen lisäksi rahoitusta kulujensa 
korvaamiseen (vapaaehtoisen majoitus, 
ruokailu, tuki jne.)

• Lisää verkkosivuillamme

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot


Luonnonsuojeluliiton vapaaehtoiset
monipuolisissa tehtävissä

”Luonnonsuojeluliiton vapaaehtoisten tehtävänä on välittää
tietoa ilmastonmuutoksesta ja uusiutuvasta energiasta
sekä kasvattaa EKOenergia-merkin tunnettuutta. 
Käytännön työtehtävät muotoutuvat vapaaehtoisten omien
kiinnostuksenkohteiden ja taitojen mukaan.

Vapaaehtoiset muun muassa kirjoittavat ja kääntävät
artikkeleita, ylläpitävät Ekoenergy-Instagram-tiliä, tekevät
videoita, suunnittelevat ja toteuttavat viestintäkampanjoita, 
vastailevat kuluttajien ja yritysten tiedusteluihin sekä
seuraavat uusiutuvasta energiasta käytävää keskustelua
meillä ja muualla.”

Lue koko artikkeli: Pitkään jatkunut vapaaehtoistyö Suomen
luonnonsuojeluliitossa edistää uusiutuvan energian käyttöä Euroopassa | 
Opetushallitus (oph.fi)

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/pitkaan-jatkunut-vapaaehtoistyo-suomen-luonnonsuojeluliitossa-edistaa-uusiutuvan


Nuoret positiivisena 
muutosvoimana

Solidaarisuushanke (ESC30-SOL)

• Nuorten ideoimaa ja toteuttamaa 
paikallista ryhmätoimintaa, jolla 
tavoitellaan positiivista muutosta

• Toiminnan muoto määräytyy 
tarpeen ja ryhmän omien ideoiden 
mukaan

• Kesto 2–12 kk, ryhmässä 
vähintään 5 nuorta

• Rahoitus 500 € / kk (+coach)



Esimerkkejä 
solidaarisuushankkeista

• Pop-up Kulttuurikahvila 
Kajaanissa

• Yhteisötaidetta Ranualla

• Yhessä-festarit Ylivieskassa



DiscoverEU-
osallisuustoimi

• Tulossa haettavaksi ensimmäistä
kertaa syksyllä 2022!

• Osallisuustoimi mahdollistaa yhä
useammalle nuorelle Euroopan
tutkimisen.

• Tarkoitettu 18-vuotiaille, muita
heikommassa asemassa oleville
nuorille. // DiscoverEU taas on kaikkien
18-vuotiaiden haettavissa!



Seuraa meitä

Tilaa uutiskirje EU:n nuoriso-ohjelmat 360 °

Heittäydy kansainvälisyyden kyytiin!

Tilaa uutiskirje EU:n 
nuoriso-ohjelmat 360°:
uutiskirje.oph.fi/

EU:n nuoriso-ohjelmat

@europeanyouthfinland

@EDUFI_youth

https://uutiskirje.oph.fi/
https://www.facebook.com/EUnNuorisoOhjelmat
https://www.instagram.com/europeanyouthfinland/
https://twitter.com/EDUFI_Youth


Seuraa meitä

Tilaa uutiskirje EU:n nuoriso-ohjelmat 360 °

Kiitos!
Ota yhteyttä nuoriso@oph.fi

Facebook-tili Instagram-tili

https://uutiskirje.oph.fi/

Twitter-tili


