
Vinkkejä hakemiseen
Nuorisovaihdot (KA152-YOU)

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet (KA153-YOU)



Hakuajat vuonna 2023
• Nuorisovaihtojen ja Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden 

hakuajat ovat:
• 23.2.2023 klo 13 Suomen aikaa

• Hankkeiden tulee alkaa 1.6.–31.12.2023
• 4.5.2023 klo 13 Suomen aikaan

• Hankkeiden tulee alkaa 1.8.–31.12.2023
• 4.10.2023 klo 13 Suomen aikaa

• Hankkeiden tulee alkaa 1.1.–31.5.2024

• Huom! Toimintoa ei kannata suunnitella alkamaan heti 
ensimmäisenä mahdollisena päivänä tai viikkoina, ellei 
organisaatiolla ole varoja hankkeen toteuttamiseen ilman tukea. 
Tuki saadaan siirrettyä avustuksen saajalle vasta noin 30 päivää 
avustussopimuksen allekirjoituksen jälkeen.



Nuorisovaihto (KA152-YOU)

• Nuorisovaihdossa nuoret eri maista kokoontuvat toiminnallisesti 
käsiteltävän aiheen äärelle.

• Teema nousee eurooppalaisista nuorisotavoitteista, ja nuoret 
valitsevat sen itse.

• Nuorisovaihto perustuu nuorten vahvaan osallisuuteen hankkeen 
kaikissa vaiheissa; nuoret oppivat samalla yhdessä toimien erilaisia 
tietoja ja taitoja.

• Aikuiset ryhmänvetäjät huolehtivat yhteistyön sujuvuudesta ja 
turvallisuudesta. 

Mistä nuorisovaihdossa on kyse?

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/digilibretto_draft180919.pdf


• 13–30-vuotiaille 

• Vähintään kaksi maata

• 16–60 osallistujaa

• 5–21 päivää

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

• Nuorten taustalla on organisaatio 
tai epävirallinen nuorten ryhmä.

• Lisää verkkosivuillamme

Kuva: Tuukka Järventausta

Tutustutaan ja pidetään 
porukalla hauskaa!

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorisovaihto


▪ Käytännön järjestelyt, 
hallinnointi ja tukimenettelyt 
ovat laadukkaita.

▪ Viestintä 
osallistujaorganisaatioiden 
ja sidosryhmien välillä on 
hyvää.

▪ Hankkeen eri vaiheita ja 
hanketuloksia arvioidaan.

▪ Tiedon ja tulosten 
levittämistoimenpiteet ovat 
pohdittuja ja tehokkaita.

Hyvä nuorisovaihto
▪ Toiminnot vastaavat tarpeisiin.
▪ Nuoret ovat aktiivisesti mukana toimintojen kaikissa vaiheissa. 
▪ Toimintojen saavutettavuus on hyvä eri lähtökohdista tuleville osallistujille.
▪ Oppimismenetelmät ovat asianmukaisia.
▪ Osallistujien reflektointia ja oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia 

tuetaan. 
▪ Osallistujien jakauma on tasapuolinen maiden ja sukupuolen suhteen. 
▪ Osallistujien turvallisuus ja suojelu on huomioitu.
▪ Toimintoihin sisältyy ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

▪ Toiminnon tavoitteet ovat relevantit.
▪ Osallistujaorganisaatioiden ja vaihtoon osallistuvien tarpeet huomioidaan. 
▪ Hankkeella on mahdollista saada aikaan laadukkaita oppimistuloksia.
▪ Hankkeella pyritään saamaan aikaan vaikutuksia osallistujiin ja 

osallistujaorganisaatioihin, sekä laajemmalla tasolla hankkeen aikana ja sen 
päättymisen jälkeen. 

▪ Hankkeella edistetään osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, 
digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta. 

▪ Hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita 
organisaatiota mukaan toimintoon. 



Rahoitettavat toiminnot (KA152)

• Nuorisovaihdot
• Hankkeen täytyy sisältää vähintään yksi tällainen toiminto.

• Valmistelevat vierailut
• Hankkeeseen on mahdollista hakea valmistelevaa vierailua, jossa 

voidaan käydä läpi suunnitelmia tarkemmin ja esim. tutustua 
järjestämispaikkaan.



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!



Hyvä nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke
• perustuu kaikkien osallistuvien organisaatioiden 

tunnistamaan, organisaatioiden työstä 
kumpuavaan tarpeeseen

• suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä hankkeeseen 
osallistuvien henkilöiden ja 
kumppaniorganisaatioiden välisessä yhteistyössä

• vaikuttaa suoraan arjessa tehtävään 
nuorisotyöhön parantaen yksittäisten osallistujien 
kompetensseja ja sitä kautta nuorisotyön laatua 
hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa

• on johdonmukainen kokonaisuus, jonka eri vaiheet 
suunnittelusta tulosten levittämiseen on 
suunniteltu riittävän pitkälle

• pohjautuu monipuolisiin oppimismenetelmiin 
kuten hyvien käytäntöjen jakamiseen, 
keskusteluun, käytännön harjoitteisiin ja 
toiminnallisuuteen

• auttaa purkamaan kokemusta ja tunnistamaan 
oppimista ja oivalluksia esimerkiksi Youthpassia
hyödyntämällä

• rohkaisee osallistujia reflektoimaan 
yhteiseurooppalaisia aiheita ja eurooppalaisia 
arvoja sekä edistää nuorisotyöntekijöiden 
ymmärrystä ja osaamista moninaisuudesta

• edistää innovatiivisten menetelmien käyttöä, 
esim. digitaaliset nuorisotyön menetelmät, jolla 
voidaan osaltaan ehkäistä verkossa tapahtuvaa 
valeuutisointia ja harhatiedotusta

• arvioi ja mittaa tuloksia ja vaikutuksia

• viestii tehokkaasti - erityisesti hankkeen 
tuloksista ja tuotoksista.



Rahoitettavat toiminnot (KA153)
• Ammattitaitoa kehittävät toiminnot

• Esim. opintovierailut, työssä oppiminen, vertaisoppiminen, 
verkostoitumistapahtumat, työpajat, kurssit ja seminaarit, jotka kehittävät 
osaamista jne

• Hankkeen täytyy sisältää vähintään yksi tällainen toiminto

• Käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen
• Hanke voi sisältää myös toimintoja, joilla vahvistetaan hankkeen 

vaikuttavuutta. Voi olla esim. uusien menetelmien kokeilemista ja tulosten 
laajempaa levittämistä.

• Voidaan toteuttaa kansainvälisesti tai kansallisesti

• Valmistelevat vierailut
• Hanke voi sisältää esim. valmistelevia vierailuja, joilla vahvistetaan 

kumppanuutta ja hanketta. Toteutetaan yhdessä vastaanottavassa maassa 
ennen ammattitaitoa kehittäviä toimintoja.



Kuka voi hakea?
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yhdistykset ja järjestöt

Epävirallinen nuorten ryhmä

kunnalliset nuorisotoimet, seurakunnat ja maakuntaliitot



Avaintoimessa haettavat avustukset

Avustus määräytyy yksikkökulujen mukaan

• Organisointituki 100€/osallistuja

• Matkatuki km-määrän mukaan, käytä välimatkalaskuria:
Erasmus+ Distance Calculator

• Yksilötuki (oleskelukulut) liikkuvuuspäivien ja kohdemaan
mukaan, Suomessa nuorisovaihdoissa 51 € / osallistuja / päivä
ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeissa 80 € / osallistuja
/ päivä

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Avaintoimessa haettavat avustukset

• Osallisuustuki organisaatioille 100€/osallistuja, jolla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia

• Osallisuustuki osallistujille 100% todellisista kuluista

• Poikkeukselliset kulut

• Valmistelevien vierailujen tuki 575€/osallistuja

• Lisäksi Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeissa
• Käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen (enintään 10% 

hankkeen kokonaiskustannuksista)



Osallisuustuella osallistumisen esteitä 
alemmas

• Vammaisuus

• Terveyteen liittyvät ongelmat

• Koulutusjärjestelmiin liittyvät 
esteet

• Kulttuurierot

• Taloudelliset esteet

• Sosiaaliset esteet

• Syrjintään liittyvät tekijät

• Maantieteelliset esteet
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• Ympäristöystävällistä 
matkustusta tuetaan 
välimatkalaskurin etäisyyden 
mukaan isommilla summilla

• Yksilötukea voi myös saada 
max 6 päivän matkustukseen

• Yli puolet matkasta taitettava 
vähäpäästöisesti esim. 
junalla, bussilla, polkupyörällä 
tai kimppakyydillä

27/01/2023
Finnish National Agency for 
Education
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Ympäristöystävällinen matkustus (Green Travel) 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Poikkeukselliset kulut: 
korotettu matka-avustus

• Voidaan myöntää 80 % :na todellisista kuluista hankkeeseen 
osallistuvalle liikkujalle ja hänen mahdolliselle tukihenkilölleen

• Perusteluna hakuun matkustukseen liittyvät poikkeukselliset 
kulut maantieteellisen syrjäisyyden, etäisyyden tai 
ympäristöystävällisen matkustuksen takia

• Perustuu todellisiin kuluihin jotka kansallinen toimisto 
hyväksyy

• Kulut täytyy arvioida etukäteen ja eritellä hakemuksessa

• Ennakoi nousseet lentolippujen hinnat!
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Poikkeukselliset kulut: muut kulut

• Rokotuksiin, rokotustodistuksiin, jne. liittyvät kulut 100%

• Matkustusasiakirjojen kulut, viisumit, oleskeluluvat tai niiden 
hankintaan liittyvät kulut 100%

• Vakuudet 80%

• Kulut täytyy arvioida etukäteen ja eritellä hakemuksessa ja 
niistä vaaditaan loppuraportointivaiheessa tositteet
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Hakemuksen kirjoittamisvinkkejä
• Tutustu ensin Ohjelmaoppaaseen

• Älä jää yksin, jakakaa kirjoittamisvastuut, nuoret 
mukaan (KA152)

• Sopikaa käytettävä kieli (suomi, ruotsi, englanti tai 
näiden yhdistelmällä)  

• Kaikki lähtee tarpeesta (mitä, miksi) ja  tavoitteista 
(haluttu lopputulos) 

• Vältä epämääräisyyttä - vaikka kyseessä on 
hakemus, ja toteumaa ei voida tässä vaiheessa 
varmuudella tietää, niin siitä huolimatta käytä 
aktiivista kieltä 

• Konkretisoi

• Jos hakija on kokenut ja hakemuksen taso ei 
vastaa kokemusta tulee vaikutelma, että hakija ei 
ole vaivautunut tekemään asiallista hakemusta, 
vaikka olisi osaamista

Pelkästään yleiskäsitteitä
viljelemällä ei pisteitä saa esim. 
”eurooppalainen ulottuvuus”. 

Mutta jos kerrot, mitä se 
hankkeessa  tarkoittaa 
osallistujille, organisaatiolle, 
nuorisotyössä, sisältö saa 
silloin merkityksen! 

Älä jätä lähettämistä viime
tippaan!

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmaoppaat


Yhteiset arviointikriteerit – Relevanssi, 
perustelut ja vaikutus 30p.
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Toiminnon 
tavoitteet ja 

tarpeet

Laadukkaat 
oppimistulok

set
Vaikutukset 
eri tasoilla

Osallisuuden & 
moninaisuuden 
edistäminen?

Vihreä, 
digitaalinen ja 

osallistava 
ulottuvuus

Uusien 
toimijoiden 

mukaan 
ottaminen?



Yhteiset arviointikriteetit –
Hankesuunnitelman ja hankkeen 
toteutuksen laatu 40p.

Tarpeiden, 
tavoitteiden ja 
osallistujien 

johdonmukaisuus

Selkeys, 
kattavuus ja 

laatu kaikissa 
vaiheissa

Hankesuunnitteluun 
ja toteutukseen 
osallistaminen

Reflektointiprosessi 
ja oppiminen

Osallistujien 
tasapuolinen 

jakauma



Yhteiset arviointikriteerit - Hankkeen 
hallinnoinnin laatu 30p.

• Käytännön järjestelyjen sekä hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu

• Ryhmän tai ryhmien osallistujien, osallistujaorganisaatioiden sekä niiden ja 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



EU Login -tunnus ja OID-koodi

• Tarvitset EU Login -tunnuksen hakulomakkeen 
täyttämistä sekä OID-koodin hankkimista varten
• Ohjeet verkkosivuilla: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-

pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi

• Suomenkielinen video-ohje OID-koodin luomisesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=MA7PdN7ZLOo

• Jos sinulla on jo olemassa oleva tunnukset aiemmilta 
hakukierroksilta, käytä samaa tiliä ja tunnuksia
• Suomenkielinen video-ohje OID-koodin päivittämisestä:

https://www.youtube.com/watch?v=Wg0OUWdE2sw&t=14s

27/01/2023 Opetushallitus21

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi
https://www.youtube.com/watch?v=MA7PdN7ZLOo
https://www.youtube.com/watch?v=Wg0OUWdE2sw&t=14s


Seuraa ja tägää meidät somessa

• Twitter: EDUFI_Youth

• Instagram: European Youth 
Finland

• Facebook: Youth in Action Finland

• #ErasmusPlusFI

• #EuroopanSolidaarisuusjoukot

• #SolidaarisuuttaSuomessa
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