
Euroopan unionin 
rahoitusohjelmia 
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Porvoo, 7.2.2019



Yleistä kansainvälisistä 
hankkeista



Miksi hanke?
• Työkalu

• Lisäresurssi 

• Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen

• Organisaation ja henkilöstön kehittäminen

• Verkostoituminen

• Hyvien menetelmien kehittäminen ja jakaminen

 Tavoitteena myönteinen muutos
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EU-hankkeet käytännössä

7.2.2019 Opetushallitus

Toimintaa, ei seiniä 

• Tekoja, tietoja, taitoja, osaamisen 
kehittämistä ja jakamista, keskustelua ja 
vuoropuhelua

Yhteistyötä, ei vientihankkeita

• Kansainvälisyys lähtökohtana

• Hankkeet suunnitellaan yhdessä 

• Tehdään yhdessä, mukana toimijoita eri 
maista: kumppanimaat vaihtelevat, 
samoin hankkeiden mittakaava

EU-tuki on osarahoitusta 

• Oma rahoitus ja työpanos vaihtelee ohjelmissa

• Valmistelutyö tehdään usein omalla 
rahoituksella

Keskitetyt vs. hajautetut ohjelmat   

• Hakuprosessissa ei juuri eroja

• Eurooppalainen vs. kansallinen kilpailu

• Laatu ratkaisee!

• Kansalliset yhteyspisteet auttavat



Monta toimijaa, monia tapoja, eri syitä ja 
rahoituskanavia

EU

Jokin 
muuPMN

Organisaatio

Nuorisotyöntekijä

Nuori

”Jos ei ole suunnitelmaa B, ei ole suunnitelmaa lainkaan.”



Erasmus+
2014-2020



Erasmus+ -ohjelma koulutukselle, nuorisoalalle 
sekä urheilulle ja liikunnalle

Liikkuvuus

Yhteistyö

Politiikan uudistaminen

• Kokonaisbudjetti 14,7 Mrd. €

• 4 miljoonaa osallistujaa

• Tuki 2019 Suomesta 40,5 M€

• Suomessa vuositasolla noin 20 000 osallistujaa

• Monta toimintoa ja hakuaikaa

• Paljon maita mukana
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Erasmus+ -ohjelma koulutukselle, nuorisoalalle 
sekä urheilulle ja liikunnalle

Opiskelijoiden, nuorten, nuorisotyöntekijöiden ja henkilöstön liikkuvuus

Strategisia kumppanuuksia, tietoyhteenliittymiä (korkeakoulusektori) ja 
alakohtaisia osaamisyhteenliittymiä (ammatillinen sektori) 

Nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua, viranomaistason yhteistyötä 
sekä eurooppalaisia verkostoja ja työkaluja

07/02/2019 Opetushallitus 8

KA 1

KA 2

KA 3



Kansainvälisestä nuorisotyöstä

”Lähdimme hankkeisiin, jotta nuoret saisivat mahdollisuuden”, Iceheartsin Etelä-Suomen 
aluejohtaja Vellu Kilpala kertoo. Icehearts oli ensimmäistä kertaa mukana Youth in Action-
rahoitteisessa nuorisovaihdossa viisi vuotta sitten, minkä jälkeen se on osallistunut niin 
lyhytkestoiseen EVS-vapaaehtoisprojektiin, työntekijöille tarkoitettuihin Job shadowing -
hankkeisiin kuin nuorisovaihtoon. Hankkeisiin osallistuminen merkitsee nuorille 
äärimmäisen paljon: heidän itseluottamuksensa kasvaa ja arjenhallintansa tehostuu sekä 
kommunikointi- ja ryhmäytymistaitonsa kehittyvät. Ne luovat sellaisia suhteita, joita he 
eivät muuten välttämättä saisi.

Job shadowing -hankkeet ovat tuoneet monipuolisuutta, kontakteja ja vaihtoehtoja 
Iceheartsin toimintaan. Pääpaino kansainvälisissä liikkuvuusjaksoissa on kuitenkin nuorissa. 
”Heitä varten me teemme tätä työtä, jotta he saisivat mahdollisuuksia”, Kilpala toteaa.”
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Kansainvälisiä hankkeita- osallistuvat maat

Ohjelmamaat

Naapurimaat

+ muut kumppanimaat
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Erasmus+ nuorisoalalla haettavat hankemuodot

• Nuorisovaihdot (KA105)

• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet (KA105)

• Innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet (KA205) Haku vain 5.2.

• Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet (KA205)

• Eurooppalaiset nuorisoaloitteet (KA205)

• Nuorisoasioita koskevaan vuoropuheluun liittyvät hankkeet (Nuorisodialogi) (KA347)
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Nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus

Maltalaisnuoret täyttivät 
Konneveden kiusaamisen 
vastaisella energialla

”Puhuimme tyttöjen illassa seurustelemisesta, kiusaamisesta ja 
ulkonäköpaineista. Maltalla ulkonäköpaineet ovat pahemmat kuin 
meillä, siellä voidaan tulla kylällä sanomaan päin naamaa että näytät 
hirveältä”, kertoo Emma-Roosa Koponen”

”Teimme Jyväskylän keskustassa flashmobin, jolla otimme kantaa 
syrjintää vastaan. Jähmetyimme näyttämään ohikulkijoille, miten 
homoja ja huivipäisiä syrjitään. Huomion herättäminen sillä tavalla oli 
hyvin hauskaa, mutta kaikkein hauskinta oli viedä Konneveden 
vanhuksia pyörätuolissa ulos”, selittää maltalainen Xavier Cole.

Nuorisovaihdot

• vähintään 2 maata
• 13–30-vuotiaille nuorille
• 16–60 osallistujaa, 

vähintään 4 nuorta / 
maa

• tapaamisen kesto 5–21 
päivää + matkapäivät

Kuva: Antonella Agius

Lisätietoja hankkeesta 
7.2.2019 Opetushallitus

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/kokemuksia/konnevesi


Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus

Vähän sääntöjä

• hankkeiden kesto 2 pv – 2 kk
• ei ikärajaa
• enintään 50 osallistujaa
• nuorten parissa toimiville

Seminaarit, koulutukset, 
kumppanuuden 
rakentaminen, 
opintovierailut, 

käytännön oppimis- ja 
seurantajaksot (job

shadowing) tai näiden 
yhdistelmät

Lisätietoja OPH:n verkkosivulla

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/avaintoimi_1_liikkuvuus/nuorisoty%C3%B6ntekij%C3%B6iden_liikkuvuus


Strategiset kehittämishankkeet
• Hankkeissa parannetaan nuorisotyön laatua 

eurooppalaisessa yhteistyössä

• Hankkeiden tavoitteena on kehittää, siirtää ja ottaa 
käyttöön innovatiivisia käytäntöjä nuorisotyöhön 

• Hyvien käytäntöjen tietojen, menetelmien ja taitojen 
vaihto, uusien toimintamallien kehittäminen

• Mahdollisuus saada rahoitusta myös 
henkilöstöresursseihin
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Strategiset kehittämishankkeet

• Hankkeen kesto 6 kk – 3 
vuotta

• Nuorisoalan hankkeissa 2-
10 kumppanitahoa 
vähintään 2 eri maasta 

• voivat olla sektorit ylittäviä 
hankkeita

• Lisää nuorisotyön laatua ja 
osallistujien 

• Muutaman kumppanin yhteistyöhankkeita TAI 
tavoitteiltaan ja kumppaniryhmältään laajempia 
kehittämishankkeita 

• Keskeistä hankkeissa on nuorisotyön kehittäminen ja 
nuorten parissa toimivien osaamisen lisääminen

”Suomalaiset osallistujat ovat saaneet merkittävää hyötyä 
Erasmus+ -ohjelman strategisista kehittämishankkeista” 
selviää: OPH:n Faktaa express 2018 selvityksestä: 
Nuorten maailma muuttuu, miten nuorisotyö vastaa

HUMAK: Erasmus+ Future labs –hanke kehittää digitaalista 
nuorisotyötä

Kuva: Markus Perko7.2.2019 Opetushallitus

http://www.cimo.fi/faktaa_express_2a_2018
https://www.humak.fi/uutiset/future-labs-kehittaa-nuorisotyota/


Eurooppalaiset nuorisoaloitteet

• hanke kestää 6 kk – 3 
vuotta

• vähintään 2 
kumppanitahoa eri maista

• vapaat nuorten ryhmät tai 
organisaatioiden alla 
toimivat nuoret voivat 
hakea

• tuki määräytyy keston ja 
kumppanien määrän 
mukaan

PU:NC – Participants United: New Citizens

Tyttöjen ja poikien kohteleminen eri tavalla. 
Kiusaaminen. Koulupuvut. Kirkon valta. Vanhempien pakkolomautukset. 
Homoseksuaalisten syrjiminen. Maassa kuin maassa nuorten 
elinympäristössä on epäkohtia, joihin he haluaisivat vaikuttaa. Mutta miten? 
Ja uskaltaako sitä, jos kaveripiirin tapa on olla piittaamatta?

Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry:n nuoret lähtivät ratkomaan näitä 
kysymyksiä kansainvälisellä nuorisoaloitteella yhdessä irlantilaisen County
Limerick Youth Theatren nuorten kanssa

"Aikaansaimme todellisia muutoksia sellaisten nuorten elämässä, joita 
esityksemme esiin nostamat asiat koskevat. Se ei ole kuvitelmaa – se on 
totta."

Lisätietoa hankkeesta
Kuva:Sari Äikää-Torkkeli 7.2.2019 Opetushallitus

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/kokemuksia/nuoret_manasivat_punkin_hengen


Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu
Rinnekoti-Säätiön nuorten hanke halusi lisätä 
kehitysvammaisten nuorten osallisuutta omassa 
arjessaan, Rinnekodissa ja yhteiskunnassa. 
Mukana oli kymmenkunta 14–18-vuotiasta nuorta ja 
heidän ohjaajansa. 

Hanke rakentui yhteensä 15:stä hanketapaamisesta, 
jotka jakautuivat tasaisesti koko puolentoista vuoden 
hankeajalle. Hanke järjesti muun muassa vierailun 
Espoon nuorisovaltuustoon sekä osallisuusleirin 
Anjalan nuorisokeskuksessa. Lisäksi vierailtiin Ylellä, 
eduskunnassa sekä hiillostettiin kuntavaaliehdokkaita 
paneelikeskustelussa.

Lisätietoja hankkeesta

• 13–30-vuotiaiden nuorten hankkeita, joissa 
mukana päättäjiä

• vähintään 30 osallistujaa
• hanke voi kestää 3–24 kk
• kansainvälisessä tapaamisessa vähintään 2 

maata
• tapahtumien rypäs, yksi seminaari, toistuva 

tapahtuma, konferenssi, kuuleminen, 
väittelyitä, jne.

Kuva: Arna Grym

7.2.2019 Opetushallitus

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/kokemuksia/rinnekodin_nuoret


Euroopan 
solidaarisuusjoukot



Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena

• Kannustaa nuoria ja organisaatioita kehittämään solidaarisuustoimia, joilla 
voidaan edistää eurooppalaisen yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja 
solidaarisuutta 

• vahvistaa kaikkien nuorten osallisuutta ja auttaa nuoria työelämään

• vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin

• edistää eurooppalaista yhteistyötä.

07/02/2019 Opetushallitus 19



Tuettavat toiminnot
• Vapaaehtoispalveluhankkeet (Volunteering Projects)

• Vapaaehtoispalvelun yhteistyöhankkeet (Volunteering Partnerships) 

• Solidaarisuusprojektit (Solidarity Projects)

• Harjoittelu- ja työ (Traineeships and Jobs)

• Vapaaehtoistiimit priorisoiduilla aloilla (Volunteering Teams in High Priority 
Areas)

07/02/2019 Opetushallitus 20



Solidaarisuusjoukkojen kaikille toiminnoille 
yhteisiä piirteitä
• Kaikki osallistujat ovat nuoria, 18-30 –vuotiaita

• Osallistujat osallistuvat hankkeeseen kokoaikaisesti/kokopäiväisesti

• Osallistuminen mihinkään hanketyyppiin ei voi olla osa opiskeluja, eikä sillä voi 
korvata esim. pakollisia harjoitteluja

• Solidaarisuusjoukkoihin osallistuville nuorille ei ole koulutus- eikä 
pätevyysvaatimuksia. 

• Euroopan solidaarisuusjoukot on tarkoitettu kaikenlaisille nuorille, erittäin 
tervetulleita ovat myös enemmän tukea tarvitsevat nuoret
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Vapaaehtoispalvelu
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Perussäännöt:

• lähettävä ja vastaanottava taho on 
valtuutettu toimimaan (laatumerkki)

• ulkopuolinen taho voi koordinoida 
hankkeen

• 18–30-vuotiaille
• 2–12 kk pitkät vapaaehtoisjaksot
• 2 vko – 2 kk (muita heikommassa 

asemassa olevat nuoret ja 
tiimihankkeet)

• valmistelutapaaminen mahdollinen

Sisällössä tärkeää:

• vapaaehtoinen ja paikallinen yhteisö ovat 
vuorovaikutuksessa

• nuorta tuetaan jakson aikana työssä ja 
sopeutumisessa

• kokemusten vaihto, uusien taitojen 
oppiminen, kielitaito, avarakatseisuus

• nuoren oppimiskokemus on tunnistettu ja 
tunnustettu

• ei korvaa vakituista työntekijää
• hankkeissa vahva linkki solidaarisuuteen



Solidaarisuusprojektit
• Vähintään 5 nuoren tekemä paikallinen 

projekti

• Tarkoituksena luoda positiivinen muutos

• Vaikuttaa paikallisesti mm. 
käsittelemällä paikallisia asioita, 
kohdistumalla tiettyyn kohderyhmään tai 
kehittämällä paikallisia mahdollisuuksia 
toimia/vaikuttaa jne

• Pohjana yhteiskunnallinen haaste, 
mutta samalla teemaltaan ja hengeltään 
eurooppalaisia

• Nuorten käynnistämää, kehittämää ja 
toteuttamaa

• Kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti

• Yhteiskunnallinen vaikutus

• Vaikutus ryhmän jäseniin (henkilökohtainen 
kehitys, yrittäjyystaidot)

• Ryhmän tukena voi olla organisaatio, joka hakee 
ryhmän puolesta rahoitusta

• Ryhmällä voi olla COACH (tukihenkilö)

• Kesto 2-12 kuukautta
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Lisätietoja

• Solidaarisuusjoukkojen ohjelmaopas: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

• Hakemukset: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

• OPH:n nettisivut www.cimo.fi/ohjelmat/euroopansolidaarisuusjoukot

• Komission ylläpitämä Facebook-ryhmä ”European Youth”
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Erasmus+ Sport 



ERASMUS+ SPORT TAVOITTEET  -Eurooppalaisen 
liikuntapolitiikan vahvistaminen
• Torjuu urheilun integriteettiin kohdistuvia rajat ylittäviä uhkia, 

kuten dopingia, ottelutulosten manipulointia ja väkivaltaa sekä 
kaikenlaista suvaitsemattomuutta ja syrjintää

• Edistää ja tukee urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden 
kaksoisuria 

• Edistää urheilun ja liikunnan vapaaehtoistoimintaa sekä sosiaalista 
osallisuutta, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tietoisuutta terveyttä 
edistävän liikunnan merkityksestä

EU:n suositukset, neuvoston päätelmät, EU:n asiantuntijaryhmien asiakirjat ja komission 
asiakirjat

Turku 2011, Eurocultured 
©Sanna Moisala



ERASMUS+ SPORT tukimuodot
Yhteistyöhankkeet (pienet & suuret)

• Pienet: vähintään 3 tahoa 3 maasta
EU-tuki max. 80 % 60 000 €

• Suuret: vähintään 5 tahoa 5 maasta
EU-tuki max. 80% 400 000 €

(hankkeiden kesto: 12, 18, 24, 30, 36 kuukautta) 

Eurooppalaiset urheilutapahtumat (ei-kaupalliset)

• Vähintään 10 maata EU-tuki 80 % 500 000€

• Tapahtumien valmistelut, oheistapahtumat, 
vapaaehtoisten ja järjestäjien koulutus, seminaarit, 
viestintä 

Turku 2011, Eurocultured ©Sanna Moisala

HAKU 4/2019 
JAOSSA 59,4 milj. €

Vuoden 2019  hakukierroksen hakemusklinikka Helsingissä (OPH) 12.2.
Sport-Info day 5.2. Brysselissä (esitys striimataan)



Kansalaisten Eurooppa
2014 -2020



Kansalaisten Eurooppa
Ketkä voivat osallistua?

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki 
Euroopan kansalaisuutta ja yhdentymistä edistävät 
sidosryhmät, erityisesti:

• paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edustavat 
järjestöt, 

• EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot) 

• erilaiset järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi 
kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt 
sekä koulutus- ja tutkimusjärjestöt.

7.2.2019 Opetushallitus

Kuva: Mahlum_Wikimedia Commons



Kaksi painopistealuetta

Euroopan unioni

• perusarvot

• historia 

• monimuotoisuus

Euroopan kansalaisuus

• kansalaisvaikuttaminen

• kansalaiskeskustelu

• demokraattinen osallistuminen

7.2.2019 Opetushallitus

Kuva: Johannes Jansson_norden.org



Kaksi alaohjelmaa, neljä toimintoa

Eurooppalainen 
muistiperintö

Eurooppalainen 
muistiperintö

Maksimituki 100 000 € 
Maksimikesto 18 kk

Haku 1.2.

Demokraattiseen toimintaan 
osallistuminen ja 

kansalaisvaikuttaminen
Town-Twinning

Maksimituki 25 000 €
Haku 1.2. ja 1.9.

Kuntien verkostot
Maksimituki 150 000 €

Maksimikesto 18 kk
Haku 1.3. ja 1.9.

Kansalaishankkeet
Maksimituki 150 000 €

Maksimikesto 18 kk
Haku 1.9.

7.2.2019 Opetushallitus

Hanke-esimerkkejä OPH:n verkkosivuilla

http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa/kokemuksia


ETEP, Green  Man  Polly Thomas

Luova 
Eurooppa 
1,46 Mrd €

2014-2020



Luova Eurooppa: Kulttuurin alaohjelma

Mitä tuetaan?

Yhteistyöhankkeet

 Pienet: vähintään 3 järjestäjää 3 maasta
EU-tuki max. 60 % ja 200 000 €

 Suuret: vähintään 6 järjestäjää 6 maasta
EU-tuki max. 50 % tai 2 milj. €

→ Haku vuosittain syksyllä, seuraava haku
päättyy loka-joulukuussa 2019

Mistä on kyse?

• EU: rahoitusohjelma kulttuurin ja luovien 
alojen organisaatioille (esim. museot, 
teatterit, yhdistykset, kaupungin 
kulttuuripalvelut)

• Rahoitusta jaossa kulttuurialan 
eurooppalaiseen yhteistyöhön: 
liikkuvuuteen ja teosten levitykseen, alan 
toimijoiden osaamisen vahvistamiseen ja 
yleisötyöhön

• Tukee myös Euroopan kulttuuripääkaupunkeja: Suomen vuoden 
2026 kulttuuripääkaupungin haku käynnistyy keväällä 2019



Mitä käytännössä?

• Partnerit Espanjasta, Italiasta ja Serbiasta
• EU-tuki 191 000€
• 11–15 –vuotiaat jakavat ja omaksuvat tietoa kulttuuriperinnöstä

digitaalisesti, tuloksena toimintamalli opetuksen ja kulttuurin
ammattilaisille

• heritagehubs.eu 

Heritage Hubs | koordinaattori Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

© Teosto

• Koordinaattori De Zeyp Belgiasta, 8 partneria
• Kaksikielinen teatterimuoto kuuroille ja kuuleville
• EU-tuki 195 494 € 
• signandsoundtheatre.eu

Sign & Sound Theatre| partnerina Esteetön taide ja kulttuuri ry

https://heritagehubs.eu/
https://signandsoundtheatre.eu/


Miten alkuun?



Ideasta hyväksi hankkeeksi
HANKEIDEA
Ei hanketta vain EU-rahoituksen vuoksi
• tukee oman organisaatiosi tavoitteita

• jalostuu yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa 

• tuo kentälle jotain uutta (perehtykää myös 
siihen, mitä ohjelmasta on jo rahoitettu)

VALITSE OIKEA RAHOITUSVÄYLÄ
”Opiskele” ohjelma

• Tutustu hankeideasi näkökulmasta ohjelman 
tausta-asiakirjoihin (ehdotuspyyntö + Guidelines, 
alan strategiadokumentit jne.)

• Kysy neuvoja OPH:n Kansainvälistymispalveluista
• Ohjaa myös hankekumppanit oman maansa 

yhteys- tai kontaktipisteen puheille

©Johanna Naukkarinen, In Public, In Particular
(Luova Eurooppa, Turun AMK), 2016

KUMPPANIT
Jokainen tuo lisäarvoa
• Määritä oma tai organisaatiosi osaamisalue

• Määritä keskeiset kansalliset ja kansainväliset 
kumppanit 

• Jokaisen kumppanin rooli ja tehtävät pitää pystyä 
avaamaan hankkeen työsuunnitelmassa



Kiitos!
Opetushallitus
Oppilaitosten, nuorison ja kulttuurin kansainvälistymispalvelut
http://www.cimo.fi/ohjelmat

Mauri Uusilehto
P. 029 533 8520
mauri.uusilehto@oph.fi | @kansalaisteneur @YiA_Finland

Jutta Kivimäki
P. 029 533 8568
Jutta.kivimaki@oph.fi | Euroopan solidaarisuusjoukot

Terhi Liintola
puh. 029 533 8504
terhi.liintola@oph.fi | @liintola

Hanna Hietaluoma-Hanin
Puh. 029 533 8540
hanna.hietaluoma-hanin@oph.fi | kulttuuri@oph.fi | @LEkulttuuri

http://www.cimo.fi/ohjelmat
mailto:mauri.uusilehto@oph.fi
mailto:Jutta.kivimaki@oph.fi
mailto:terhi.liintola@oph.fi
mailto:hanna.hietaluoma-hanin@oph.fi
mailto:kulttuuri@oph.fi
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