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Kaksi nuorisoalan EU-ohjelmaa

-> 2019 Suomessa jaossa 3 milj. €

-> 2020 Suomessa jaossa n. 3,5 
milj. €

-> 2019 Suomessa jaossa 2,2 milj. €

-> 2020 Suomessa jaossa n. 2,6 
milj. €



EU:n nuoriso-ohjelmat  …

• vahvistavat kaikkien nuorten osallisuutta ja 
aktiivista kansalaisuutta

• edistävät eurooppalaista yhteistyötä

• parantavat nuorten ja nuorisotyöntekijöiden 
osaamista ja kulttuurien välistä vuoropuhelua

• edistävät eurooppalaisen yhteiskunnan 
yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta

• vahvistavat yhteyksiä nuorten ja työelämän 
välillä

• tukevat kansalaisyhteiskunnan kehitystä 
globaalisti
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Erasmus+ Youth in Action tukimuodot

Nuorisovaihdot

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet

Eurooppalaiset nuorisoaloitteet

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu

Lue myös hankkeiden upeasta maailmasta:

http://cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/kok
emuksia

Turku 2011, Eurocultured ©Sanna Moisala

http://cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle



Erasmus+ Nuorisotyöntekijöille (KA1)
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• 2vrk-2kk
• Ei ikärajoja
• Tavoite määrittää 

hankkeen muodon!

arviointitapaaminen
opintovierailu

Käytännön 
oppimisjakso 

(”job shadowing”)

Suunnittelu-
tapaaminen

koulutus

Kumppanuuksien 
luominen

Verkostoitumis-
hanke

seminaari



Hyvä nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke

• Tarve perusteltu, hanke yhtenäinen 
kokonaisuus

• Hyödyttää kaikkia hankkeessa mukana olevia 
organisaatioita

• Lisää nuorten parissa olevien tietoja, taitoja 
ja asenteita, vaikutus siirtyy suoraan 
nuorisotyöhön 

• Oppimistulokset jaetaan nuorisotyökentän 
käyttöön

• Tukea matkakoihin ja organisointiin (kiinteät 
summat), erityiskulut todellisten kulujen 
mukaan. 
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• Matkatuki välimatkalaskurin mukaan 
• (tai erillisestä kohdasta Lisämatkatuki kalliit matkakustannukset)

• Organisaatiotuki 
• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus (71€ / osallistuja/päivä)
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Rahoitus: Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus (KA1)
Tuet ovat melko pieniä; niillä voi kattaa valtaosan toimintakuluista 
mutta ei esim. käytettyä työaikaa



Rahoitus: Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus  (KA1)
Tuet muodostuvat pääosin "könttäsummista", jonka päälle voi 
saada todellisiin kuluihin perustuvaa lisärahoitusta.  

• Erityistuki (100% todelliset kulut)
• Suoraan nuoreen kohdistuva, hänen tarpeisiinsa perustuva tuki. Myönnetään vamman 

tai pitkäaikaissairauden osallistumisen mahdollistamiseksi 

• Poikkeukselliset kulut (100% todelliset kulut)
• Viisumikulut
• APV majoitus- ja ruokakulut, 
• Enemmän tukea tarvitsevien nuorten osallistumisen mahdollistamisesta johtuvat 

lisäkulut 
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KA205 Strategiset kumppanuushankkeet

▪ Exchange of Good Practice/ Hyvien 
käytäntöjen vaihtoa tukevat hankkeet

• Tukee verkostoitumista ja hyvien 
käytäntöjen, menetelmien ja ideoiden 
vaihtamisen osallistuvien 
organisaatioiden välillä

• Hankkeissa tuotetaan usein 
konkreettisia, pienimuotoisia tuotoksia

• Ei palkkaan tukea tuotosten tekemiseen 
ja tulostenlevitystilaisuuksiin

▪ Supporting Innovation / Innovaatioita tukevat 
hankkeet

• Kehittävät uusia, innovatiivisia tuotteita 
ja/tai levittävät ja hyödyntävät aiemmin 
kehitettyjä tuotteita tai innovatiivisia 
ideoita

• Palkkaan tukea kehitystyöhön ja tukea 
tulostenlevitystilaisuuksiin
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Laadukkaan strategisen kumppanuushankkeen 
tunnusmerkit

• Kehittävät nuorisotyötä tarvelähtöisesti

• Hanke tukee nuorisotoimialan ja henkilöstön osaamisen kehittämistä

• Jokainen kumppanitaho tuo hankekonsortioon omaa osaamistaan

• Hankkeen tulokset ja tuotteet (innovatiiviset hankkeet) tukevat 
hankkeen tavoitteita ja vaikuttavuutta

- Realistinen hankesuunnitelma

• Hankkeen tuloksia hyödynnetään ja levitetään hanketoimijoiden 
ulkopuolella

• Viestintä ja levityssuunnitelma on konkreettinen ja uskottava
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Nuorisovaihto (KA1)

• Osallistujiensa näköinen ja tasoinen - nuoret 
mukana suunnittelusta saakka!

• Johdonmukainen ja pysyy aiheessa

• Menetelmiltään innostava, monipuolinen ja 
kannustava

• Nuorten tukena vähintään yksi aikuinen 
ryhmänjohtaja

• Osallistujat 13-30 –vuotiaita

• Kesto 5-21pv + matkapäivät

• 16-60 nuorta
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• Matkatuki välimatkalaskurin mukaan 
• (tai erillisestä kohdasta Lisämatkatuki kalliit matkakustannukset)

• Organisaatiotuki 
• Nuorisovaihdot (Suomi 45 € /osallistuja/päivä
• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus (71€ / osallistuja/päivä)
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Rahoitus KA1
Tuet ovat melko pieniä; niillä voi kattaa valtaosan toimintakuluista 
mutta ei esim. käytettyä työaikaa



Rahoitus KA1
Tuet muodostuvat pääosin "könttäsummista", jonka päälle voi 
saada todellisiin kuluihin perustuvaa lisärahoitusta, esim. muita 
heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumista 
helpottamaan.

• Erityistuki (100% todelliset kulut)
• Suoraan nuoreen kohdistuva, hänen tarpeisiinsa perustuva tuki. Myönnetään vamman 

tai pitkäaikaissairauden osallistumisen mahdollistamiseksi 

• Poikkeukselliset kulut (100% todelliset kulut)
• Viisumikulut
• APV majoitus- ja ruokakulut, 
• Enemmän tukea tarvitsevien nuorten osallistumisen mahdollistamisesta johtuvat 

lisäkulut 
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Nuorisodialogi (KA3)

• Politiikka tutuksi ja nuorten ääni kuuluviin 
päätöksenteossa

• vähintään 30  13-30-vuotiasta nuorta + 
poliitikkoja / viranomaisia / asiantuntijoita

• kansalliset / kansainväliset tapaamiset

• tavoitteena saada nuoret ja päättäjät 
vuoropuheluun

• Esimerkkinä

• kansalliset ja kansainväliset seminaarit

• Euroopan nuorisoviikolla järjestettävät 
tapahtumat

• nuorten kuulemiset (verkkokuulemiset, 
mielipidetutkimukset jne.), joilla 
selvitetään nuorten demokraattiseen 
osallistumiseen liittyviä tarpeita

• demokraattisten instituutioiden 
simulaatiot
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Millaista on hyvä vuoropuhelu?

• Menetelmät nuorten päättämiä ja heidän näköisiään

• Päätöksentekijät sitoutuneita vuoropuheluun

• Mukana monenlaisia nuoria - ei vain kaikkein 
aktiivisimmat!

• Viestintään panostetaan, jotta nuorten näkemyksiä 
voidaan levittää myös laajemmalle
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Rahoitus KA3-hankeissa

• Matkatuki välimatkalaskurin mukaan (tai erillisestä kohdasta Lisämatkatuki kalliit matkakustannukset)

• Organisaatiotuki (Suomi 45 € /osallistuja/päivä)

• Erityistuki (100% todelliset kulut)

• Suoraan nuoreen kohdistuva, hänen tarpeisiinsa perustuva tuki. Myönnetään vamman tai 
pitkäaikaissairauden osallistumisen mahdollistamiseksi 

• Poikkeukselliset kulut 

• kattaa 75 % seuraavista kustannuksista: nuorten (verkko)kuulemisiin tai mielipidemittauksiin 
liittyvät kulut, hankkeen tulosten levittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät kulut

• kattaa 100 % seuraavista kustannuksista: passin, oleskeluluvan tai viisumin hankinta, rokotukset 
ja muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumiseen liittyvät lisäkustannukset
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Euroopan solidaarisuusjoukot - tukimuodot

Vapaaehtoispalvelu

Vapaaehtoispalvelun yhteistyöhankkeet

Solidaarisuusprojektit

Harjoittelu ja Työ

Vapaaehtoistiimit priorisoiduilla aloilla

Katso videoita solidaarisuuden kokemuksista :

https://europa.eu/youth/solidarity/video_fi

Turku 2011, Eurocultured ©Sanna Moisala

http://www.cimo.fi/ohjelmat/euroopansolidaarisuusjoukot



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

• Vapaaehtoispalvelu, harjoittelu- ja työtoiminnot ovat nuorelle heidän 
päätoiminen tehtävänsä jakson ajan 

• 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 ESC11

• Toiminta tapahtuu joko ulkomailla tai kotimaassa
• Kotimaassa tapahtuva vapaaehtoispalvelu on tarkoitettu erityisesti sellaisille 

nuorille, joiden osallistuminen ohjelmaan on muuten vaikeaa

• Nuori voi osallistua vain kerran EU-rahoitteiseen vapaaehtoispalveluun
• Poikkeuksena max 59pv vapaaehtoispalveluun osallistunut 

• Rahoituksen hakee organisaatio, ei nuori
• Jokaisella nuorella on sekä tukiorganisaatio että vastaanottava organisaatio.
• Organisaatioilla on voimassa oleva laatumerkki

• Liikkuvuus on pääosin nuorelle maksuton, nuori voi joutua maksamaan itse vain 
matkasta, jos matkatuki ei ole riittävä
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Vapaaehtoispalvelu ESC11

• Yksilöhankkeet kestävät 2-12kk

• Poikkeuksena enemmän tukea tarvitsevat nuoret, joiden jakso voi kestää 
2vko-2kk

• Vapaaehtoistiimit (10-40 henkeä) hankkeet on tarkoitettu erityisesti enemmän 
tukea tarvitseville nuorille

• Osallistujia vähintään kahdesta maasta, joista toinen hakijamaa

• Vähintään neljännes osallistujista tulee tulla muusta maasta kuin hakija

• Kestää 2vko-2kk

• Vapaaehtoisen toimintaviikon mitaksi on määritetty 30-38h
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Hyvän vapaaehtoispalvelun tunnusmerkkejä

• Työ yleishyödyllisiä (voittoa tavoittelemattomia), organisaatiolle lisäarvoa tuovaa 
(ei korvaa palkallista työvoimaa), eikä liian vastuullista.

• Työtehtävät monipuolisia (rutiinia ja luovuutta), kehittäviä, mielellään sosiaalisia 
ja tilanteen mukaan joustavia.

• Vapaaehtoiselle on tarjolla riittävästi tukea työtehtäviin, vapaa-aikaan ja 
henkiseen hyvinvointiin.

• Vapaaehtoisen valintaa pohditaan monista näkökulmista. 

• Vapaaehtoista kannustetaan ja tuetaan myös olemaan oma-aloitteinen ja 
kehittämään omia hankkeitaan.
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Työ ja harjoittelu
• Toiminnosta rahoitetaan 18-30-vuotiaiden nuorten työllistymistä 

solidaarisuusteemaisiin tehtäviin.

• Toiminto eroaa vapaaehtoispalvelusta mm. niin, että nuorelle ei tarvitse 
järjestää asuntoa ja ylläpitoa, sillä hän on palkallisessa työsuhteessa 
organisaatioon.

• Organisaation tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukainen palkka, mutta on 
hyvä huomioida, että osa palkasta voi olla esim. nuorelle tarjottu asunto. Alan 
työehtosopimukset määrittelevät kuinka iso osa palkasta voi olla 
luontaisetuuksia. 

• Erityisistä syistä ja perustellusti nuori voi olla myös suomalainen tai Suomessa 
asuva. Toiminnon avulla voidaan madaltaa esim. pakolaistaustaisten nuorten 
työllistymistä. 

• Laatumerkki tarvitsee olla vain ns. koordinoivalla taholla.
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Vapaaehtoispalvelu, harjoittelu ja työ
rahoitus
• Matkatuki välimatkalaskurin mukaan 

• (tai erillisestä kohdasta Lisämatkatuki kalliit matkakustannukset)

• Organisaatiotuki
• Project management 225 €/vapaaehtoinen

2000€/vapaaehtoistiimihankkeet, kuitenkin max 4500€/hanke

• Activity costs (Suomi 27€/vapaaehtoinen/päivä - harjoittelu- ja työ Suomi 9€/hlö/päivä)

• Taskuraha (Suomi 5€/vapaaehtoinen/päivä – harjoittelu ja työ: maksetaan max 180 päivältä)

• Kielituki OLS ja/tai 150€/vapaaehtoinen, vain pitkäkestoiset hankkeet

• Vapaaehtoinen on vakuutettu komission ryhmävakuutuksella
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Prioriteettinä inkluusio

• Kumppanikokoukset, jotta kaikki pelaa samoilla säännöillä

• Vapaaehtoisen saattaja 

• Tukihenkilö vapaaehtoiselle

• Etukäteisvierailu vapaaehtoisen kanssa

• Vammaisen nuoren henkilökohtainen avustaja (myös 24/7)

• Rahaa haettaessa nuori ei tarvitse olla tiedossa – mahdollistaa myös lähdön 
nopeassa aikataulussa

• Työtehtävät ja työaika nuoren kunnon mukaan

Tuki räätälöidään aina nuoren tarpeen mukaan
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Inkluusiotuki hankkeille

• Inclusion support (Suomi 9€/hlö/päivä)
• Suoraan nuoreen kohdistuva, hänen tarpeisiinsa perustuva tuki, ei saa käyttää mahdolliseen 

saattajaan tai vapaaehtoisen tai tukihenkilön ylläpitokuluihin (majoitus, ruoka)

• Exceptional costs (100% todelliset kulut)
• Viisumi- ja oleskeluluvat
• Rokotukset
• Kansallisissa liikkuvuuksissa tapaturmavakuutus
• TEHOSTETTU TUKI nuorille, jotka tarvitsevat enemmän tukea (jos inkluusiotuki ei 

kata vähintään 80% tarvittavista kuluista)
- haetaan inkluusiotuen tilalle
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Solidaarisuusprojektit

• Solidaarisuusprojekteissa keskeistä on tutustuminen, yhdessä tekeminen ja 
oppiminen sekä kansalaisaktiivisuus

• Projektit ovat teemaltaan ja hengeltään eurooppalaisia ja auttavat nuoria 
pohtimaan, mitkä yhteiskunnalliset haasteet koskevat vain omaa napaa ja mitkä 
monien eurooppalaisten napoja (= eurooppalainen lisäarvo) 

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

• Vaikuttaa ryhmän jäseniin (henkilökohtainen kehitys, yrittäjyystaidot); 
oppimissuunnitelma
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Solidaarisuusprojektit käytännössä

• Vähintään 5 nuoren suunnittelema ja toteuttama paikallinen projekti

• Toteuttajanuoret iältään 18-30-vuotiaita

• Kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti; tasapuolinen osallisuus/osallistuminen

• Projektiaika 2-12kk

• Nuorten tukena voi tarvittaessa olla ohjaaja (Coach)

• Ryhmän puolesta rahoitusta voi hakea myös organisaatio 
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Solidaarisuusprojektit rahoitus

• Project management 500€/kk

• Valmistelu, toimeenpano, tulosten arviointi ja jakaminen, seuranta

• Ohjaaja (Coach) 214€/pv, max 12 päivää

• Ohjaamiseen suoraan liittyvät kulut (esim. palkkio, puhelin, matkakulut)

• HUOM! Palkkio/palkanmaksun työnantajavelvollisuudet

• Exceptional Costs (100% todelliset kulut)
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Hankkeisiin on kolme hakuaikaa/vuosi
seuraavat HAKUAJAT 

Laatumerkkiin on jatkuva haku

13/11/2019 Opetushallitus 32

Erasmus+

5.2.2020

30.4.2020

1.10.2020

Euroopan 
solidaarisuusjoukot

5.2.2020

30.4.2020

1.10.2020



Koulutuksia

• Digitaalisen nuorisotyön viimeisimmät puheenaiheet - Youth Work in the Digital Era 
Luxembourgissa 14.–17.1.2020. https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/eun-nuoriso-
ohjelmat-youth-work-digital-era

• Käsittele nuorisovaihtokokemuksessi kollegojen kanssa Alankomaissa 2.–7.2.2020. 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-nuorisoalalle-atoq-advanced-training-
quality-0

• Pohjoismainen seminaari nuorten osallisuudesta 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/eun-nuoriso-ohjelmat-nordic-thematic-seminar-
involvement

• Mitä digitaalisuus tarkoittaa nuorisotyössä? https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/eun-
nuoriso-ohjelmat-exploring-digital-dimension-youth-workers-competences

• Nuorisovaihdot työkaluksi omaan toimintaan 9.–13.3.2020, Prahassa. 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/erasmus-nuorisoalalle-star-europe

• Linkki koulutuskalenteriin: https://bit.ly/2TIINwB
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Lisätietoja kansallisessa toimistossa nuoriso@oph.fi

• Nuorisovaihdot: paavo.pyykkonen@oph.fi ja ysi.valve@oph.fi

• Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus: matti.cantell@oph.fi

• KA2-hankkeet: terhi.liintola@oph.fi ja matti.cantell@oph.fi

• KA3-hankkeet: kati.inkinen@oph.fi
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• Vapaaehtoispalvelu: jutta.kivimaki@oph.fi

• Harjoittelu- ja työ: annina.kurki@oph.fi

• Solidaarisuusprojektit: kati.inkinen@oph.fi

• Laatumerkki: mauri.uusilehto@oph.fi

mailto:nuoriso@oph.fi
mailto:paavo.pyykkonen@oph.fi
mailto:ysi.valve@oph.fi
mailto:matti.cantell@oph.fi
mailto:terhi.liintola@oph.fi
mailto:matti.cantell@oph.fi
mailto:kati.inkinen@oph.fi
mailto:jutta.kivimaki@oph.fi
mailto:annina.kurki@oph.fi
mailto:kati.inkinen@oph.fi
mailto:mauri.uusilehto@oph.fi

