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Erasmus+ pähkinänkuoressa
• Kattaa varhaiskasvatuksen, koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun.
• Tukee yksilöiden koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista 

kehitystä ja on tärkeässä roolissa, jotta avarakatseisuus, osallisuus 
ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaaminen lisääntyisivät.

• Liikkuvuushankkeita sekä hankeyhteistyötä.
• Eurooppalaisen yhteistyön lisäksi globaalia yhteistyötä.
• Erasmus+ -ohjelmalla on sisarohjelma Euroopan 

solidaarisuusjoukot, joka tukee solidaarisuustoimia.



Kuka voi osallistua?
• Erasmus+ -ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia erityyppisille 

organisaatioille päiväkodeista korkeakouluihin, nuorisotaloista  
museoihin ja urheiluseuroista yrityksiin. 

• Nuorisoalalla myös nuorten vapaat ryhmät voivat hakea 
rahoitusta.



Erasmus+ ohjelman painopisteet

Osallisuus ja moninaisuus

Digitaalinen muutos

Ympäristövastuullisuus

Aktiivinen kansalaisuus

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

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


Yhteistyöhankkeet kehittämistyöhön
Helpoin tapa aloittaa kehittämistyö ovat kumppanuushankkeet:

• pienimuotoiset kumppanuushankkeet voivat olla pieniä 
muutaman partnerin hankkeita erityisesti organisaatioille, 
joilla vähemmän kokemusta kv-toiminnasta (rahoitus 30 
000 tai 60 000 €, haku 23.3.2022 ja 4.10.2022)

• kumppanuushankkeet ovat laajempia 
yhteistyöhankkeita, joissa kehitetään konkreettisia tuotteita 
kuten vaikkapa yhteisiä opintokokonaisuuksia ja 
opetusmateriaalia (rahoitus 120 000, 250 000 tai 400 000 €, 
haku 23.3.2022, nuorisoalalla myös syksyllä 4.10.2022)

 Kertakorvausmalli



Globaali yhteistyö
• Kapasiteetinvahvistamishankkeet korkeakoulutuksessa, 

ammatillisessa koulutuksessa ja nuorisoalalla edistävät 
yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa

• Haku keväällä
• Korkeakoulutus 17.2.2022
• Ammatillinen koulutus 31.3.2022
• Nuorisoala & urheiluala 7.4.2022



Innovaatiokumppanuudet
• Innovaatioyhteenliittymät: 

korkeakoulujen, 
ammatillisen 
koulutuksen sekä yritysten 
strateginen yhteistyö

• edistävät koulutuksen 
innovointia sekä valmiuksia 
vastata työmarkkinoiden 
uudistuviin tarpeisiin

• DL 15.9.2022

Tulevaisuuteen suuntaavat 
hankkeet
• edistävät innovointia, 

luovuutta ja virtuaalista 
osallistumista sekä 
sosiaalista yrittäjyyttä

• DL 15.3.2022



Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet
• Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat useamman korkeakoulun 

järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia, joihin sisältyy opintoja 
vähintään kahdessa eri maassa. DL 16.2.2022

• Eurooppalaiset yliopistot -aloitteessa mukana olevat korkeakoulut 
tekevät tiivistä ja uraauurtavaa koko korkeakoulun kattavaa 
yhteistyötä, joka perustuu verkoston yhteiseen pitkän tähtäimen 
strategiaan. DL 22.3.2022

• Teacher Academies -toiminnossa tuetaan opettajankoulutuksen 
kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä. DL 7.9.2022 



Esimerkkejä muista mahdollisuuksista
• Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt, DL 7.9.2022

• Jean Monnet -toiminnot, DL 1.3.2022

• KA3 Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

• Lisäksi toki myös liikkuvuushankkeet.



• Hakukuulutus vuoden 2022 
hakuihin, ohjelma-opas ja 
hakulomakkeet on julkaistu  
marraskuun 2021 lopulla

• Hakuajat kootusti:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/
kaikki-erasmus-
rahoitushakuohjeet-kootusti

Hakuajat

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kaikki-erasmus-rahoitushakuohjeet-kootusti


Hakuneuvonnat

• Neuvomme myös sähköpostitse ja 
puhelimitse. 

• Ota meihin yhteyttä, niin mietitään, 
mikä on sinulle sopivin tapa aloittaa 
Erasmus+ -toiminta!

• Lisätiedot: oph.fi/erasmusplus
• Seuraa Twitterissä: @ErasmusplusFI

• Järjestämme hakijoille verkossa 
hakuneuvontatilaisuuksia, kun 
hakukierrokset ovat avautuneet

• Saat perustietoa kyseisen 
toiminnon säännöistä, ohjeita 
budjetin laatimiseen sekä 
vinkkejä laadukkaan ja 
vakuuttavan hakemuksen 
kirjoittamiseen



Kokemuksia ja vaikuttavuutta 
• Hankkeiden kokemuksia:

https://www.oph.fi/fi/erasmus-hankkeet-
esittelyssa

• Erasmus+ -ohjelma vaikuttaa!
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-
kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-
2027/erasmus-ohjelma-vaikuttaa

• Hankkeiden visualisointi kartalla
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-
kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-
2027/erasmus-ohjelma-vaikuttaa/erasmus-
hankkeet-visualisoituina

https://www.oph.fi/fi/erasmus-hankkeet-esittelyssa
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-ohjelma-vaikuttaa
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-ohjelma-vaikuttaa/erasmus-hankkeet-visualisoituina


Hyödyllisiä linkkejä
• Erasmus+ -ohjelma

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-
2027

 Sivuilta löytyy linkit eri sektoreiden omille sivuille, kuten esimerkiksi:

• Erasmus+ korkeakoulutukselle
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-
2027/erasmus-korkeakoulutukselle

• Erasmus+ korkeakoulutukselle yhteystiedot
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ota-yhteytta-erasmus-korkeakoulutukselle

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-korkeakoulutukselle
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ota-yhteytta-erasmus-korkeakoulutukselle


Yhteystiedot
• Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: erasmus.yleissivistava(at)oph.fi
• Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi
• Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus.korkeakoulutus(at)oph.fi
• Erasmus+ aikuiskoulutukselle: erasmus.aikuiskoulutus(at)oph.fi
• Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso(at)oph.fi
• Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle: sport(at)oph.fi
• Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso(at)oph.fi



Kiitos!
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