
Taustaa

• Telikehittäjät kokoontuivat Teamsin välityksellä 9-10.12. teamsin
välityksellä. 

• Buusti360 toimintasuunnitelmaa käytäessä tuli esiin resurssien 
vähäisyys.  

• Mietittiin mahdollisuuksia lisäresurssointiin
• Tuli esiin Erasmus-rahoitukset

• päätettiin pitää palaveri pienellä porukalla Sampsa Kivistö, Jyrki 
Saarela ja Jukka Läärä 5.1.2022
• Palaverissä käytiin seuraavia asioita läpi 



Erasmus + Sport – Alueiden TELIT
• Vuoden 2022 hakuaika päättyy 23.3.2022 kello 17.00 (CET).

• Haussa ovat yhteistyöhankkeet (partnerships for cooperation) sekä voittoa 
tavoittelemattomat liikunta- ja urheilutapahtumat (not-for profit sport events). 

• Erasmus+ Sport -hankkeissa jaat hyviä käytäntöjä ja menetelmiä, vahvistat verkostoja tai 
pilotoit uusia toimintamalleja yhdessä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa. 

• Hankkeen avulla voitte edistää mm. valmentajien osaamista, vapaaehtoistoiminnan 
kehittämistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, osallisuutta tai terveysliikunnan 
käytäntöjä. 

Erasmus+ Sport -hankemuodot:

• - Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet (partnerships for cooperation)

• - pienimuotoiset kumppanuushankkeet (small-scale partnerships)

• kumppanuushankkeet (partnerships)

• - Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat (non-profit sport events)

• - Euroopan laajuiset tapahtumat (European-wide event)

• - Eurooppalaiset paikalliset tapahtumat (European local event)



Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet 
(partnerships for cooperation)

• osallistujamäärä on vähintään 3 organisaatiota ja vähintään 3 
osallistujamaata

• Erasmus+ avustus  toiminnasta ja suunnitelluista tuloksista riippuen 
120 000 euroa / 250 000 euroa / 400 000 euroa

• kesto on 1-3 vuotta.

• Kumppanuushankkeet ovat laajempia yhteistyöhankkeita, joissa 
kehitetään konkreettisia tuloksia kuten vaikkapa yhteisiä 
koulutuskokonaisuuksia, valmennusmateriaaleja, digitaalisia 
sovelluksia tai palveluja. 



Hakuprosessi pähkinänkuoressa:

• Hakemuksen lähettää hanketta koordinoiva taho. Hankekumppanit osallistuvat 
hakemuksen laatimiseen. 

• Luo ensin henkilökohtainen EU-login -käyttäjätunnus. Sen avulla pääset rekisteröitymään 
varsinaiseen EU:n Funding and tenders -hakuportaaliin ja luomaan organisaatiollesi PIC-
koodin. Sekä koordinaattorin että hankekumppanien PIC-koodit tarvitaan hakuprosessin 
käynnistämiseen.

• Luo ja täytä sähköinen hakemus EU:n Funding and Tenders -portaalissa.

• Hakemukset arvioidaan keskitetysti Brysselissä.

• Hakemukset pisteytetään, ja jokainen saa hakemus saa myös kirjallisen palautteen. 

• Toimeenpanovirasto EACEA valitsee tuettavat hankkeet riippumattoman 
asiantuntijaraadin avustuksella. Valintaprosessi kestää 4-5 kuukautta.

• Osa Erasmus+ -avustuksesta (70%) maksetaan ennen hankekauden alkua ja loput 
loppuraportin hyväksymisen jälkeen. 



Neuvontaa OPH:sta

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vuoden_2022_Erasmus
%2B%20Sport_haku_9_12_%20pptx.pdf

• Aikataulua neuvontaan:

• Hakuneuvonta Erasmus+ Sport (hakemusmenettely) 11.1 klo 13-15 

• Erasmus+ -hankesuunnittelu (rahoitussäännöt, toiminta) 3.2. klo 13-14 

• Erasmus+ -hankesuunnittelu (vaikuttavuus ja tulosten levittäminen) 10.2 
klo 14-15

• Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville 23.2 klo 13-15  

• Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville 2.3. klo 13-15

• Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville 9.3. klo 13-15

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Vuoden_2022_Erasmus%2B%20Sport_haku_9_12_%20pptx.pdf




Miten hankehakemus rakentuu -

1. Hankeorganisaatioiden ja niiden referenssien esittely + hankkeelle nimettyjen henkilöiden 
esittelyt ja vastuualueet hankkeessa

2. Hankkeen tavoitteet ja miksi se on relevantti

• Taustatietoa ja selvityksiä tarpeesta, miksi hanke on tärkeä, miten hanke vastaa tarpeeseen

• Suorat ja epäsuorat kohderyhmät/hyötyjät

3. Hankkeen innovatiivisuus

• Lisäarvo, miksi ja kelle tämä olisi tärkeää?

• Mitä hankkeesta syntyy? (toimintamalli, koulutuskokonaisuus, kv. + kansallinen verkosto, jne.

4. Miten hanke tullaan toteuttamaan ja kuka vastaa mistäkin

• Eri ”workpackaget” (hankkeen hallinnointi, pilottien toteutus/implemetation, tutkimus ja 
analyysi, viestintä ja verkostot, hankearviointi

• Toimenpiteiden aikataulu

• Kv. Hanketapaamiset (milloin, missä ja millä aiheella)

5. Miten hankkeen tuloksista levitetään tietoa



Minkä aiheen ympärille hanketta? Millaisia kumppaneita? 
Mikä tavoite? Onko realistista/järkevää ylipäätään???

Esim:

- Hyvinvointialuetoiminnan ja työhyvinvoinnin yhdistäminen jotenkin

- Mittauskiertue ”Suomi mies” –tyyliin – mittaustapahtumia turuilla ja 
toreilla jollekin selkeälle kohderyhmälle (naiset, yli 60v, jne…)?

• Paikallisina kumppaneina kunnat ja urheiluseurat

• Minkälaisia kv. Kumppaneita???

- Buusti??? SAT?? –konseptin kehittäminen ja levittäminen 
(”hyvien käytäntöjen” levittäminen)

- Liikuntaneuvonta - Liikkujan apteekki?



Aikataulutus - jatkotoimenpiteet

• Todettiin että tämän vuoden haku tulee liian nopeasti että saadaan 
kumppaneita mukaan ja laadukas hakemus. 

• Todettiin että on ehkä järkevää ottaa tavoitteeksi vuoden 2023 haku. 

• Asiaan palataan 26.1. teamsin välityksellä


