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YHTEINEN TILANNEKUVA: 
 

LIIKUNTA- JA URHEILUVÄKI EU-RAHOITUSTEN ÄÄRELLÄ – 
TAVOITTEENA EU-EUROT LIIKUNNALLE

1. Alkusanat: Tähtäimessä yhteisen tekemisen ainekset 
Taustalla tälle asiakirjalle on kirjoittajien tuntemus siitä, että suomalaiset liikunta- ja urheilutoimi-
jat voisivat hyödyntää EU-rahoituksia merkittävästi enemmän ja entistä tavoitteellisemmin. Fakta 
on, että Suomessa liikunta- ja urheiluväki on entistä paremmin havahtunut hyödyntämään EU-ra-
hoituksia. Esim. viime ohjelmakaudella 2007-2013 viimeisen kolmen vuoden aikana (2011-2013) 
liikuntaa laaja-alaisesti kehittäviä EU-hankkeita oli kappalemääräisesti yli kaksinkertainen määrä 
ja niiden julkinen tuki (sis. EU-tuen) oli yli 4-kertainen verrattuna edellisen ohjelmakauden vastaa-
vaan aikaan. 

Kuitenkin EU-rahoitusten hyödyntäminen on vielä enimmäkseen satunnaista yksittäisten tekijöiden 
osaamiseen ja verkostoihin perustuvaa, mitään strategisesti johdettua toimintatapaa toimijoiden 
aktivoimiseksi kansallisesti ei ole ollut käytössä. On hyvä tunnistaa, että EU:n rahoitusinstrumentit 
ovat looginen ja selkeä prosessikokonaisuus. Tavoitteena tulevaisuudessa on hyödyntää tehok-
kaasti olemassa olevat rahastot, mutta myös vaikuttaa näiden rahastojen syntyprosesseihin ja 
niiden kriteereihin. 

Silmäilemällä 5 ensimmäistä kappaletta lukija saa yleiskuvan EU-rahoituksen kokonaisuudesta 
liikunta- ja urheilutoimijan näkökulmasta. Yksityiskohtaisempia lisätietoja eri rahoitusohjelmista ja 
EU-rahoituksen periaatteista löytyy tämän jälkeen.

Liikuntajärjestöjen yhteishanke EU –rahoituksen hyödyntämiseksi
Sportti EU:ssa–hanke on vuoden 2013 marraskuussa aloitettu Liikunnan aluejärjestöjen, Valon 
ja Olympiakomitean yhteishanke, millä tavoitellaan EU-hanketoiminnan hyödyntämistä urheilun 
yhteisten valintojen toteuttamiseksi. Liikunnallisen elämäntavan, seuratoiminnan ja urheilijan polun 
edistäminen on ollut Sportti EU:ssa–hankkeen keskeisin viitekehys. Yhteishankkeen on mahdol-
listanut  Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kehittämisrahoitus. Strateginen lähestymistapa 
Liikunnan ja urheilun EU-työssä vaatii laajaa tavoitteellista yhteistoimintaa ja sitä edistää osaltaan 
Sportti EU:ssa –hanke.
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Yhteinen maali (Iso kuva) hanketoimintaa ohjaavana viitekehyksenä

Yhteinen maali suomalaiselle liikunta- ja urheiluväelle on visio 2020, että ”Suomi on 
maailman liikkuvin urheilukansa”. Valo/OK:n ja liikuntajärjestöjen näkökulmasta kai-
ken toiminnan tulee tukea oman toiminnan pitemmän tähtäimen tavoitteita (ns. Isoa 
kuvaa). Tästä näkökulmasta EU-rahoitukset ovat yksi väline toteuttaa organisaatioi-
den strategioita – ja niin sen tulee ollakin! 

EU-rahoituksen tulee palvella toteutusvaiheessa organisaation tavoitteiden saavutta-
mista eikä päinvastoin. EU-rahoitus ei saa heikentää organisaation tavoitteen mukais-
ta etenemistä. 

Helsingissä  27.9.2016

Pekka Nikulainen Timo Hämäläinen Jorma Savola
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Liikunta, urheilu ja Euroopan unioni / 
Heidi Sulander

Euroopan unioni liikunnan ja urheilun 
toimialalla

EU:n toimivalta urheilun alalla perustuu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 
artiklaan, jonka mukaan unioni vaikuttaa Euroopan 
urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityis-
piirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet 
sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän. 
EU:n toiminnalla pyritään kehittämään urheilun 
eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukil-
pailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta 
vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin 
kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein 
nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä kos-
kemattomuutta. EU:n toimivaltaan ei kuulu jäsen-
valtioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen 
urheilun alalla. Tämä tarkoittaa sitä, ettei unioni 
voi antaa esimerkiksi direktiivejä SEUT 165 artik-
laan perustuen. Unionin lainsäädäntö ja unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö vaikuttaa kuitenkin 
välillisesti myös urheiluun ja liikuntaa. Esimerkkeinä 
voidaan mainita työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevat määräykset ja unionin tuomioistuimen laa-
ja oikeuskäytäntö ammattiurheilijoita koskien.

Urheilualan yhteistyötä Euroopan unionissa valmis-
tellaan työsuunnitelman mukaisissa alatyöryhmissä. 
Jäsenvaltiot nimeävät ryhmiin asiantuntijat, jotka 
valmistelevat ryhmän puheenjohtajan ja komission 
johdolla työsuunnitelmassa asetetussa aikataulussa 
ryhmän teeman mukaisen asiakirjan tai asiakirjat, 
joita yleensä kutsutaan suosituksiksi niiden sisältä-
mien toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Työryhmi-
en asiantuntijat voivat olla taustaltaan esimerkiksi 
jäsenvaltioiden hallitusten virkamiehiä, urheilujärjes-
töjen työntekijöitä tai yliopistojen tutkijoita. Asiantun-
tijatyöryhmän puheenjohtaja esittelee suositukset 
neuvoston urheilutyöryhmässä. Suositukset eivät 
sido jäsenvaltioita tai unionin toimielimiä. Puheen-
johtajavaltio voi käyttää – ja usein käyttääkin – suo-
situksia päätelmien tausta-asiakirjoina. 
Toinen kolmivuotinen työsuunnitelmakausi käynnis-
tyi syksyllä 2014. 

Työsuunnitelman[1] mukaiset painopisteet ovat:
1. urheilun integriteetti, erityisesti dopingin ja urhei-
lukilpailujen manipuloinnin torjuminen, alaikäisten 
suojeleminen, hyvä hallintotapa ja sukupuolten 
tasa-arvo;
2. urheilun taloudellinen ulottuvuus, erityisesti ur-
heilun kestävä rahoitus, suurten urheilutapahtumien 

perintö, urheilun ja innovoinnin taloudelliset hyödyt;
3. urheilu ja yhteiskunta, erityisesti terveyttä edistä-
vä liikunta, vapaaehtoisuus sekä urheilualan työlli-
syys ja koulutus.

Tavoitteiden edistämiseksi jäsenvaltioiden nimeä-
mistä asiantuntijoista muodostettiin viisi asiantuntija-
ryhmää seuraaville aloille: urheilukilpailujen mani-
pulointi, hyvä hallintotapa, taloudellinen ulottuvuus, 
terveyttä edistävä liikunta ja inhimillisten voimavaro-
jen kehittäminen urheilun alalla. Asiantuntijatyöryh-
mien työn aikataulutuksesta on päätetty tarkemmin 
työsuunnitelman liitteessä.  Asiantuntijatyöryhmien 
puheenjohtajat raportoivat tarvittaessa urheilutyö-
ryhmälle asiantuntijatyöryhmän työn edistymisestä 
ja esittelevät sille aikaan saamansa tulokset. Työ-
ryhmien tulokset julkaistaan.
Asiantuntijaryhmien ohella muihin rakenteisiin ja 
työmenetelmiin voi kuulua esimerkiksi puheenjoh-
tajavaltion järjestämiä konferensseja, urheilualan 
ministerien ja johtajien tapaamisia, komission 
tutkimuksia ja konferensseja sekä sitoumusluettelo-
ja. Sitoumusluettelolla tarkoitetaan välinettä, jossa 
pääasiassa urheilujärjestöt voivat vapaaehtoisesti 
julkistaa sitoutumisensa tiettyihin arvoihin, kuten 
hyvää hallintotapaa koskeviin periaatteisiin tai suku-
puolten tasa-arvotavoitteisiin.

Neuvosto arvioi vuoden 2017 alkupuoliskolla työ-
suunnitelman täytäntöönpanoa komission vuoden 
2016 marraskuun loppuun mennessä laatiman ker-
tomuksen pohjalta. Asiantuntijatyöryhmien tuloksia 
käytetään työsuunnitelman täytäntöönpanoa koske-
van komission kertomuksen pohjana. 

Aiemmilla ohjelmakausilla liikunnalla ei ole ollut 
virallista asemaa EU-lainsäädännössä, mikä on 
muuttunut Lissabonin sopimuksen myötä tälle ohjel-
makaudelle. Tämä ei toki ole estänyt suomalaista lii-
kuntaväkeä olemasta aktiivinen ainakin kansallisten 
EU-rahoitusten hyödyntämisessä. Täytäntöönpanon 
yksi konkreettisimmista osista on tällä ohjelmakau-
della Erasmus+Sport -ohjelma, millä eri EU -politiik-
koja viedään käytännön toimiin myös rahoitustuen 
kautta.
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2. Aiemmat EU:n ohjelma-
kaudet: liikuntaväki heräilee 
EU-rahoitukseen
Suomessa EU–rahoitusta on käytetty erityises-
ti liikuntamatkailuinvestointeihin jo pian Suomen 
EU:hun liittymisen (1995) jälkeen, mutta laajempaan 
liikunnan kehittämistyöhön rahoituksia on käytetty 
kasvavalla trendillä vuoden 2000 jälkeen. 

Liikunta ja urheiluväki ovat siis käyttäneet EU-rahoi-
tuksia kehittämisensä tukena kasvavalla volyymillä 
kahdella viimeisellä ohjelmakaudella. Esimerkiksi 
EU:n maaseutuohjelman ja rakennerahastojen yh-
teenlaskettu varattu julkinen tuki liikunnalle vuosina 
2011–2013 oli 61,7 miljoonaa euroa ja tukea sai 
905 hanketta. Yksityisen rahoituksen arvioidaan 
olevan n. 57 miljoonaa euroa, jolloin EU- ohjelmi-
en kokonaisvaikuttavuus liikunnan osalta vuosina 
2011–2013 oli yli 119 miljoonaa euroa. EU- ohjelmat 
täydentävät osaltaan liikunnan valtiolta ja kunnilta 
vuosittain saamaa rahoitusta.

3. EU-rahastot lyhyesti liikun-
nan ja urheilun näkökulmasta 
vuosina 2014-2020
Myöhemmin rahastoja kuvataan yksityiskohtaisesti. 
Seuraavassa kuitenkin lyhyt johdanto EU-rahastoi-
hin. Rahastokokonaisuus nimittäin selkiytyy merkit-
tävästi, kun se jaetaan kahteen ryhmään: 

(1) kansalliset EU -rahastot sekä (2) EU:n erillisra-
hastot.

3.1. Kansalliset EU-rahastot

Kansallisten rahastojen yleislinjat määritellään EU 
-tasolla, mutta rahastojen kriteeristöä ja kansallinen 
tapa toimia räätälöidään maakohtaisesti. 

Kansallisesti hallinnoidut EU -rahastot hoidetaan 
suomalaisen hallintokoneiston toimesta. 
Esimerkiksi niitä ovat:
• Maaseutuohjelma (sis. LEADER), 
• Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), 
• Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) 
Hakemukset kansallisissa EU-rahoituksissa jätetään 
suomalaisille viranomaisille ja päätökset tehdään 
Suomessa.

3.2. EU:n erillisrahastot

Erillisrahastojen avulla em. kansallisten rahastojen 
rinnalla Euroopan komissio myöntää suoria avus-
tuksia EU:n tavoitteita, ohjelmia ja EU – politikkaa 
toteuttaville hankkeille. Näiden monikansallisten 
hankkeiden taustalla ovat EU:n toimintaa ohjaa-
vat ja rahoitusta suuntaavat asiakirjat. Esimerkiksi 
urheilun ja liikunnan kannalta keskeisimmän rahas-
ton Erasmus+  Sport-ohjelman  taustalla vaikuttavat 
mm. seuraavat dokumentit:
A. EU Physical Activity Guidelines,
B. EU Commission White Paper on Sport,
C. EU Work Plan for Sport 2014-2017,
D. EU Guidelines in Dual Careers
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Näiden dokumenttien sisällöt hakijoiden ja hake-
muksen ympärille rakennettavan asiantuntijaverkos-
ton on tunnettava perusteellisesti reagoidessaan 
vuosittain julkaistaviin ehdotuspyyntöihin.  Erityisesti 
isoimpien EU:n erillisrahastojen haku vaatii usein 
laajan, moniammatillisen tiimin ja laajat kansainväli-
set kontaktit.

Liikunnan näkökulmasta erityisen hyödynnettäviä 
EU:n erillisrahoituksia ovat mm. 
- Erasmus+
 o Sport- ohjelma
 o Nuorisoalan –ohjelma
 o Ammatillisen koulutuksen ohjelma
 o Yleissivistävän koulutuksen ohjelma
- Kansalaisten Eurooppa –ohjelma
- Interreg -ohjelmat

Erillisrahastoissa päätöksiä voidaan tehdä koko 
EU:ta koskien keskitetysti Brysselissä (esim. Eras-
mus+Sport-ohjelma) tai hajautetusti jäsenmaissa 
(esim. Erasmus+ Nuorisoalan ohjelman nuorten 
ryhmävaihdot).
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4. EUn rahastot – kuvaus
4.1. Rahastot hankesuunnittelijan näkökulmasta/hakijatahon mukaan 
Lukuohje: vasemmasta sarakkeesta löydät hakijatahon, ja oikealta sille mahdollisesti sopivan 
rahoitussuunnan. Lisätietoja toteutettavista hankeideoista löydät seuraavan sivun taulukosta sekä 
ohjelmakuvauksista jäljempänä tässä asiakirjassa.

Hakijataho   Mahdolliset rahoitussuunnat 
Urheilu- ja liikuntaseura LEADER-rahoitus
    Maaseutuohjelmarahoitus
    Erasmus+Sport: pienet kumppanuushankkeet
    Erasmus+Youth: nuorisovaihdot, EVS-harjoittelijat

Liikunnan aluejärjestö  LEADER-rahoitus
    Maaseutuohjelmarahoitus
    Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
    Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR)
    Erasmus+Sport: kumppanuushankkeet
    Erasmus+Youth: nuorisovaihdot, EVS-harjoittelijat
Lajilitot:   Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
    Erasmus+Sport: kumppanuushankkeet
    Erasmus+Youth: nuorisovaihdot, EVS-harjoittelijat

Valo/OK   Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
    Erasmus+Sport: kumppanuushankkeet
    Erasmus+Youth: nuorisovaihdot, EVS-harjoittelijat

Urheiluopistot   LEADER-rahoitus
    Maaseutuohjelmarahoitus
    Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
    Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR)
    Erasmus+Sport: kumppanuushankkeet
    Erasmus+Youth: nuorisovaihdot, EVS-harjoittelijat
    Erasmus+ Ammatillinen koulutus
    Kansanterveys kasvun tukena

Kunnat (sis. oppilaitokset) LEADER-rahoitus tietyillä rajauksilla
Yliopistot (useimmissa tap.) Maaseutuohjelmarahoitus
    Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
    Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR)
    Erasmus+Sport: kumppanuushankkeet
    Erasmus+Youth: nuorisovaihdot, EVS-harjoittelijat
    Erasmus+ Ammatillinen koulutus
    Erasmus+ Yleissivistävä koulutus
    Kansanterveys kasvun tukena
    Kansalaisten Eurooppa
    Life
    Horizon2020
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4.2. Rahastot hankeidean mukaan 

VÄRIKOODIT kussakin ohjelmassa: Sininen = kansallisesti toteuttava, Punainen = kansainväli-
syyttä edellyttävä, Musta = joko kansallisesti toteutettava TAI joskus kansainvälisyyttä mahdollista-
va
Lukuohje: vasemmalla mahdolliset hankeideat, idean soveltuvuus liikuntaan, kilpailun kovuus ja 
äärimmäisenä oikealla rahoitusohjelman nimi.

  
Hankeidea 
     
  
Vuosittain vaihtuvat
teemat: HEPA, Dual career jne.
  
  
Nuorisovaihdot 
  
Vapaaehtoiset nuoret
suurtapahtumiin 
  
Koulutushankkeet 
  
  
  

Aktiivinen kansalaisuus
  
  
  
Työllistäminen, syrjäytymisen
ehkäisy.  
  
Uudisrakennukset, korjaus-
rakentaminen 
  
  
Aktiivisen elämäntyylin
aktivoint  
  
Urheilu- ja ympäristö -teema
  
Urheilututkimus 
  
Urheilu ja kehitystyö
  
Kilpailut, kv. Tapahtumat
pelkästään urheilussa
  
  
  
  

Teeman
Soveltuvuus 
liikuntaan

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Kohtalainen
Kohtalainen
Kohtalainen

Hyvä
Hyvä
Hyvä

Rajallinen
joskus kohtalainen

Rajallinen
Rajallinen
Rajallinen

Joskus kohtalainen
Hyvä

Rajallinen

Hyvin rajallinen

Hyvin rajallinen

Hyvin rajallinen,
oheistapahtumat

 
Kilpailu 
   
 
 
Euroopanlaajuinen
eli erittäin kova
 
Melko kova
 
Melko kova
 

Kova 
Kova 
Kova 

 
Kova 
Melko kova
Kova 
 
Kova 
 
 
Kova 
Kova 
Kova 
 
Eritt.kova 
Melko kova
 
Erittäin kova
 
Erittäin kova
 
Erittäin kova
 
Euroopan laajuinen
eli eritt. Kova
 
 
 
 

  
Ohjelma  
   
  

Erasmus+Sport 
  
  
Erasmus+nuorisotoimiala
  
Erasmus+nuorisotoimiala

  
Erasmus+aikuiskoulutus
Erasmus+ammat. Koulutus
Euroopan sosiaalirahasto ESR
LEADER
  
Kansalaisten Eurooppa
LEADER maaseutualueilla
ESR  
  
ESR  
  

EAKR  
LEADER maaseutualueella
Maaseutuohjelmarahoitus
  
EU:n terveysohjelma
LEADER maaseutualueella
  
Life+  
  
Horizon2020 
  
EuropeAid 
  
Oheistapahtumissa  
Erasmus+Sport not-for-profit 
tapahtumat 
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5. Väitteitä EU -hankkeista – 
tarua vai totta?
Yleistä

Useimmilla meistä on mielikuva siitä, mitä EU–hank-
keen toteuttaminen käytännössä tarkoittaa. Ja aika 
usein ne mielikuvat eivät ole myönteisiä – ja joskus 
ihan aiheesta.
Kokemus helpottaa hanketoiminnan pyörittämistä 
ihan konkreettisesti. Tästä kappaleesta löydät mieli-
kuvillesi vahvistusta, tai sitten uutta näkökulmaa. 
Jos haluat nostaa joitakin asioita tähän kappalee-
seen, ole yhteyksissä allekirjoittaneisiin!

5.1. Usein väitettyä

- Emme me kuitenkaan voi saada EU-rahaa!
 o Tarua. Vaikka liikunta ja urheilu ei olekaan 
Erasmus+Sport-ohjelmaa lukuun ottamatta rahoi-
tusten pääkohde, on myös liikunta ja urheiluväellä 
monia mahdollisuuksia. Toki on hyvä tunnistaa, että 
kaikkeen ei voi rahoitusta saada ja että kilpailu voi 
olla kovaa. Mutta, joku ne rahoitukset saa – isoa ka-
laa kannattaa pyytää, vaikka aina ei tärppäisikään.

- EU-hankkeet on niin vaikeita hakea ja pyörittää, 
ettei kannata uhrata aikaa siihen!
 o Tarua. EU-hankerahoitus on ihan taval-
listen ihmisten toteuttamille kehittämishankkeille 
tarkoitettu. EU-hanketyö ei ole mitään ”avaruustie-
dettä”, vaan ihan normaalia työtä – jossa on omat 
pelisääntönsä. Tekemällä oppii! 
- EU-hankkeet ovat pelkkää byrokratiaa! 
 o Totta ja tarua. Kun julkista rahaa saadaan 
suuriakin määriä, siitä seuraa raportointivelvollisuus 
sekä läpinäkyvyysvelvoite (ts. kulut on pystyttävä 
todentamaan). Tästä seuraa paljonkin paperityötä, 
mutta ydin hanketoiminnassa on kulloinkin kehitet-
tävän asian eteen tehtävä työ. Paperityöt sietää, 
kun hankkeella toteutetaan organisaation strategiaa 

edistävää, tärkeää asiaa.

- Itä- ja Pohjois-Suomessa on helpompi saada 
EU-rahaa. 
 o Totta ja osin tarua. Itä- ja Pohjois-Suo-
mi on määritelty monissa rahoituksissa isomman 
tukitason alueeksi, mikä voi helpottaa esim. ESR- ja 
EAKR-hankkeiden saamista. Mutta kilpailu on siellä-
kin kovaa, rahoitukselle on monia ottajia.

- Isommissa kaupungeissa ei ole mitään mahdollista 
saada EU-rahoitusta liikuntahankkeisiin.
 o Osin totta, osin tarua. Rakennerahastojen 
perusidea on tasoittaa eri alueiden kehityseroja. 
Tästä syystä Suomessa maaseutualueille on LEA-
DER-rahoitusta ja Itä- ja Pohjois-Suomelle korkeam-
pi tukitaso. MUTTA tällä ohjelmakaudella viritellään 
myös isoimmissa kaupungeissa (Esim. Helsinki, 
Vantaa, Espoo, Oulu, Tampere, Turku = 6Aika) 
omaa kaupunkikehittämisohjelmaa. LIsäksi kaupun-
ki-LEADERia on lähdetty kokeilemaan useissa kau-
pungeissa. Kansainvälisyyttä edellyttävissä rahoi-
tuksissa ei ole mitään alueellisia rajoituksia, esim. 
Erasmus+Sport ja Erasmus+Nuorisoalan ohjelma 
ovat avoimia koko Suomelle – toki ne edellyttävät 
kansainvälisyyttä.

- Erityisesti kansainvälisissä hankkeissa on hyvä 
hakeutua ensin partneriksi, ja vasta kokemuksen 
kartuttua hakea itse rahoitusta ns. koordinaattorina
 o Useimmiten totta. Kansainvälisissä hank-
keissa esim. kulttuurierot niin rahoittajan suuntaan 
kuin oman partneriverkoston kanssa voivat olla 
haastavia. Toimimalla partnerina ja havainnoimalla 
eri vaiheita myös partneriorganisaatio voi oppia, ja 
kynnys hakea omaa hanketta on paljon pienempi. 
Jos organisaatiolla on kokemusta kansainvälisestä 
yhteistyöstä, ei toki kannata arkailla koordinaattorin 
roolia, jos itsellä löytyy hakukriteereihin sopiva idea.
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5.2. Usein kysyttyä (FAQ)

Kysymys: Me tarvitsemme rahaa järjestöömme/
seuraamme aika nopeasti, kun budjetissam-
me on aukko – voisimmeko käynnistää jonkin 
EU-hankkeen? 
- Vastaus: EU-rahoitusta ei voi saada siitä syystä, 
että organisaatiolla on rahantarve. Lisäksi EU-ra-
hoitus ei ole nopea väline korjaamaan kassakriisiä. 
Päinvastoin, moni rahoitus edellyttää hanketta koor-
dinoivalta taholta vahvaa kassavalmiutta vähintään 
jossakin vaiheessa. Osa hanketuista maksetaan 
toteutuneita kustannuksia vastaan jälkikäteen, osas-
sa osissa (esim. Erasmus+Sport 70% ennakkona 
hankkeen alkuvaiheessa, loput loppuraportin hyväk-
symisen jälkeen).

Kysymys: Meillä on tulossa iso kilpailutapah-
tuma (kansallinen/kansainvälinen). Voisiko sen 
toteuttamiseen saada rahoitusta?
- Vastaus: kilpailutapahtumat koetaan liikuntatoi-
mijoiden normaalitoiminnaksi, ja niiden toteutta-
miseen ei rahoitusta useimmiten voi saada. Kui-
tenkin, on joitakin esimerkkejä, että olosuhteiden 
rakentamiseen ja markkinointiin on saatu EU-rahaa 
liikuntamatkailullisesta näkökulmasta. Erasmus+-
Nuorisoalan ohjelman kautta on mahdollista saada 
kansainvälisiä EVS-vapaaehtoistyöntekijöitä aut-
tamaan tapahtuman järjestelyissä 10-100 henkeä 
(2vkoa-2kk ajanjakso).

Kysymys: Haluaisimme järjestää harjoitusleirin 
esim. Espanjassa. Voisimmeko saada sen järjes-
telyihin EU-tukea?
- Vastaus: puhtaasti harjoitusleiriä ei EU-rahalla voi 
järjestää. Kuitenkin Erasmus+Nuorisoalan ohjelman 
kautta on toteutettu ryhmävaihtoja, joissa vaihdon 
teemaan (esim. vapaaehtoistyö urheiluseurassa) on 
linkitetty myös harjoitustoimintaa vaihtokohteessa 
yhdessä ”isäntien” kanssa. 

Kysymys: Minulla on idea, mitä pitäisi tehdä?
- Vastaus: Maaseutualueen toimija: ota heti idean 
synnyttyä yhteyttä oman seutukuntasi Leader-ryh-
mään. Leader-toimiston henkilökunta katsoo, 
sopiiko idea yhdistyksen kehittämisohjelmaan ja 
Leader -toimintatavan yleisiin ehtoihin vai onko sille 
luontevampi jokin toinen rahoituskanava. Kun ideaa 
jalostetaan hankkeeksi, tulee selvittää, onko idealle 
laajempaa tarvetta/kiinnostusta, ketkä olisivat mah-
dollisia yhteistyökumppaneita, mikä idean toteutus 
tulisi arviolta maksamaan jne. 
- Muut rahoitussuunnat: katso tästä oppaasta ide-
anne potentiaaliset rahoitussuunnat, ja ota yhteyttä 
rahoittajaan. Saat sieltä vähintään teknistä neuvon-
taa.

- Hakemisen valmisteluun kannattaa varata riittä-
västi aikaa, jopa 4kk-12 kk.

Kysymys: Millaiset hankkeet voivat saada rahoi-
tusta? 
- Rahoittajaa sitovat aina kunkin ohjelman rahoi-
tusohjelma sekä etukäteen päätetyt valintakriteerit. 
Saadaksemme rahoitusta, meidän on kytkettävä 
ideamme rahoitusohjelmaan.
- Yleensä hyväksyttävien hankkeiden tulee olla 
yhteisöllisiä, laajempaa joukkoa palvelevia sekä yh-
dessä kohderyhmän kanssa suunniteltuja. Ne voivat 
olla tyypiltään kehittämishankkeita, joilla luodaan 
esimerkiksi uusia palveluita ja toimintaa alueelle. 
Ne voivat olla myös investointihankkeita, joissa 
esimerkiksi korjataan kylätaloa ja tehdään reitistöjä. 
Yrityshankkeitten avulla voidaan kehittää yritysten 
toimintaa, suorittaa investointeja jne.

Kysymys: Miten rahoitusta haetaan? 
- Rahoitusta haetaan nykyään lähes pelkästään 
erilaisilla sähköisillä lomakkeilla, jotka vaihtelevat 
rahoituksen mukaan. Lisäksi tarvitaan hankesuunni-
telman kuvaus sekä erilaisia liitteitä.
- Kansallisissa EU-rahoituksissa aika usein pystyt 
täydentämään hakemuksen liitteitä, ainakin tietyn 
rajoittein. Mutta kansainvälisissä EU-rahoituksissa 
(Erillisrahastot) kaikki hakemuksen liitteet on toimi-
tettava hakuajan puitteissa – niitä ei voida täydentää 
jälkikäteen.
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Kysymys: Ketkä voivat olla hankkeiden hakijoi-
ta?
- Hakijan täytyy olla normaalisti juridinen yksikkö: 
esim. urheiluseura tai urheilujärjestö voivat olla haki-
joina monissa rahoitussuunnissa.
- Rahoituksesta riippumatta liikunnallisen hankkeen 
hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija, ts. ry-pohjai-
nen, kuntaorganisaatio, säätiö tms.

Kysymys: Pitääkö hakijalla olla omaa rahaa? 
Hyväksytäänkö talkootyötä rahoituksessa?
- LEADER-rahoituksessa hakijan pitää sijoittaa 
hankkeeseen omaa rahaa. Jos hankkeelle myönne-
tään julkista tukea 75 % kustannuksista, on loppu 
25 % yksityistä rahoitusta. Yleishyödyllisissä kehit-
tämis- ja investointihankkeissa osan omarahoituk-
sesta voi korvata talkootyöllä. Talkootyötä voi olla 
enintään 75 % yksityisestä rahasta. Talkootyö on 
hinnoiteltu 10 €/tunti/henkilö ja 20 €/tunti/traktorityö. 
Siitä pidetään talkootyöpäiväkirjaa. Leader -tuki 
maksetaan jälkikäteen syntyneiden kustannusten 
perusteella, joten käytännössä hankkeen kustan-
nukset maksetaan ensin omalla rahalla.

- Monissa muissa rahoituksissa ei tunneta talkoo-
työtä, jolloin toimitaan normaalisti rahaa käyttäen. 
Omarahoitus voidaan kerätä esim. hankkeen osato-
teuttajilta.

Kysymys: Kuinka paljon paperityötä hankkeen 
hoitaminen vaatii?
- Hanketta suunnitellessa paperityö koostuu hanke-
suunnitelman laatimisesta sekä hakemuslomakkeen 
ja siihen liittyvien liitteiden täyttämisestä.
Hankkeen aikana hankkeen etenemisestä raportoi-
daan vuosittain ja maksatusten yhteydessä. Hank-
keen päättyessä laaditaan loppuraportti. Rapor-
teissa selvitetään hankkeen tulokset, tapahtumat, 
kustannukset sekä omarahoituksen ja talkootyön 
kertymä. Viimeistään loppuraporttiin liitetään hank-
keessa tuotettu materiaali (esitteet, dvd:t yms.) ja 
hankkeesta kirjoitetut lehtijutut.
Hankkeen kustannuksista tehdään kaksinkertainen 
kirjanpito.
Paperityöhön kannattaa suhtautua vakavasti, sillä 
sen avulla todistetaan hankkeessa tehdyt toimenpi-
teet ja se on edellytys, että hankkeelle voidaan mak-
saa myönnetty tuki. Paperityön määrä voi kuulostaa 
suurelta ja hankalalta, mutta se ei ole ylitsepääse-
mätön urakka. 

Kysymys: Miten hankkeen käsittely tapahtuu?
- Hankeideoiden käsittely on eri rahoitusohjelmis-
sa hyvin erilainen. Yhteistä prosesseille on, että 
hankeideat pisteytetään kriteerien mukaan ja että 
päätökset tehdään siltä pohjalta. 
- Monissa muissa rahoituksissa hakemuksessa 
määritellään, koska hanke aikaisintaan alkaa. Tämä 
on tärkeä asia tunnistaa.
- Leader-rahoitus: Kun hankesuunnitelma tarvittavi-
ne lomakkeineen ja liitteineen on valmis, se jätetään 
sähköisesti rahoittajan edellyttämään järjestelmään. 
Hankehakemuksen vireilletulosta saatte ilmoituksen. 
Leader-ryhmän päätös (puolto/hylkäys) tehdään 
hallituksen kokouksessa. Hakemus ja hallituksen 
lausunto toimitetaan ELY-keskuksen päätettäväksi.
Hakija voi aloittaa vireillä olevan hankkeen toteut-
tamisen omalla riskillään ennen ELY- keskuksen 
virallista rahoituspäätöstä, mikäli hankkeen toteutus-
aika on alkanut. Viralliseen rahoituspäätökseen voi 
mennä useita kuukausia. Rahoituspäätös on hakijaa 
sitova dokumentti, jonka yksityiskohtiin sekä liittei-
siin tulee paneutua huolellisesti.
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6. KANSALLISET  
EU –RAHOITUKSET
Kansallisesti toteutettavat EU-rahoitukset
i. LEADER-rahoitus
ii. Maaseutuohjelmarahoitus
iii. Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
iv. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

6.1. LEADER- TOIMINTATAPA

Maaseutuohjelmasta rahoitetut liikuntahankkeet 
kanavoitiin vuosina 2011–2013 pääasiallisesti Lea-
der- toimintaryhmien kautta, mikä on hyvä tunnis-
taa. Leader on koko EU:n alueella käytössä oleva 
toimintatapa, jolla julkista valtaa siirretään paikal-
lisille toimijoille. Toiminnan tarkoituksena on, että 
paikalliset ihmiset kehittävät omaa elinympäristöään 
omien tarpeidensa perusteella ja paikallisin voimin. 
Leader-toimintaryhmät ovat siis ruohonjuuritason 
kehittämisyhdistyksiä, jotka rahoittavat oman toimi-
alueensa hankkeita ja yrityksiä omaan kehittämiso-
helmaansa perustuen. Hankekaudella 2014–2020 
Manner-Suomessa toimii 54 toimintaryhmää ja 
lisäksi Ahvenanmaalla toimii yksi ryhmä.

Koko ohjelmakaudella Leader-ryhmien julkinen 
rahoitus on 300 miljoonaa euroa, mikä on 50 miljoo-
naa euroa enemmän kuin edellisellä ohjelmakaudel-
la. 

Leader-ryhmät saavat vuosittain tietyn summan jul-
kista rahaa käyttöönsä. Päätösprosessi Leader-ryh-
missä on hyvin paikallislähtöinen. Leader-ryhmät 
(hallitus toimihenkilöiden esittelystä) puoltavat hank-
keita tuohon budjettiin sekä omaan kehittämisohjel-
maansa nojaten. Lopulliset rahoituspäätökset tekee 
alueen ELY- keskus.  Ryhmän kehittämisohjelman 
laatii sen hallitus, joka koostuu julkisen hallinnon 
edustajista, paikallisten yhdistysten ja yritysten 
edustajista sekä maaseudun asukkaista. Hankkei-
den valmistelu sekä päätösvalta tuista säilyvät näin 
siis paikallisilla ihmisillä. Toimintaryhmien rahoituk-
seen osallistuvat EU:n maaseuturahaston lisäksi 
alueen kunnat ja kaupungit sekä yksityiset tahot. 
Lisäksi osa työstä voidaan tehdä talkoina. Leader- 
hankkeiden tukisummat vaihtelevat vuosina 2014-
2020 5 000 eurosta aina 180 000 euroon. Tukea 
hankkeille voi saada hanketyypistä riippuen 20–90% 
hankkeen kokonaiskustannuksista.   

LEADER-RAHOITUKSESSA KÄYTETYT MAASEU-
TUOHJELMAN HANKETYYPIT

Yleishyödyllisten investointihankkeiden tavoit-

teena on hyödyttää mahdollisimman montaa alueen 
asukasta lisäämällä hyvinvointia ja palveluita maa-
seudulla. Hankkeilla voidaan rahoittaa esimerkiksi 
kylän kehittämissuunnitelman laatiminen, reitistön 
perustaminen tai yhteisten koneiden hankinta. Han-
ketuen määrä voi olla enintään 75 prosenttia koko-
naiskustannuksista.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden tavoit-
teena on edistää asukkaiden palveluja tai kylän 
viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta, 
säilyttää kulttuuriperintöä tai laatia ja toteuttaa kylien 
kehittämissuunnitelmia. Hanke voi liittyä myös nuo-
riin, ympäristötoimiin tai kansainvälisyyden edistämi-
seen. Tuen määrä voi olla jopa 90 prosenttia koko-
naiskustannuksista.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus-
hankkeet lisäävät osaamista, toiminta- ja yhteistyö-
valmiuksia sekä välittävät tietoa esimerkiksi uusista 
menetelmistä ja teknologioista. Tiedonvälityshank-
keena voidaan tukea esittelytoimintaa tai muuta 
sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista 
tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä 
tai muista liiketoimintaa olennaisesti parantavista 
menetelmistä. Tämän lisäksi voidaan tukea sellaisia 
hankkeita, joissa välitetään energia-, ympäristö- ja 
maaseututietoutta yrityksille tai alueen asukkaille, 
yhteisöille ja muille toimijoille. Tukitaso näissä han-
ketyypeissä voi olla 90-100%.
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Koordinointihankkeiden tavoitteena on koota 
alueella toteutettavia pieniä yleishyödyllisiä inves-
tointi- ja kehittämishankkeita yhteen. Hankkeet 
tulee valita avoimen valintamenettelyn kautta. 
Koordinointihanketukea myönnetään hankkeiden 
kokoamisesta ja toteuttamisesta sekä yhteistyöstä 
ja kokemusten vaihdosta aiheutuviin kustannuksiin. 
Koordinointihankkeiden alahankkeet ovat kool-
taan niin pieniä, että niiden tukisummat eivät ylittäisi 
yksittäisinä hankkeina vaadittua 5000 tukieuron ala-
rajaa. Alahankkeet voivat olla tyypiltään esimerkiksi 
yleishyödyllisiä investointi- tai kehittämishankkeita. 
Elinkeinojen kehittämishankkeiden tavoitteena 
on monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa. 
Hankkeiden tavoitteena ei ole hyödyttää yksittäistä 
yrittäjää, vaan koko toimialaa. Hankkeiden kohteita 
ovat esimerkiksi mikroyritysten toimintaympäristön 
kehittäminen ja yritysten yhteistoiminta. Tuen määrä 
voi olla jopa 90 %. 

Yritystuet ovat tarkoitettu yksittäisen yrityksen 
kehittämiseen. Niitä voi hakea esimerkiksi rakenta-
miseen tai koneiden ja laitteiden hankintaan (inves-
tointituki), yrityksen perustamiseen (perustamistuki) 
tai yrityksen tuotteiden, tuotantomenetelmien ja 
markkinoinnin kehittämiseen (kehittämistuki).  Inves-
tointituen määrä on 20–35 prosenttia ja kehittämis-
tuen 50 prosenttia. Käynnistystuen määrä on riip-
puvainen yrityksen henkilöstökustannuksista. (Laki 
maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista) 

LEADER-rahoitus tiiviisti:

A. Rahaston luonne, käyttötarkoitus
- Maaseutumaisen alueen kehitysrahoitus
- Yleishyödylliset kehittämishankkeet
- Yleishyödylliset investointihankkeet

B. Kenelle 
- Urheilu- ja liikuntaseuroille
- Kyläyhdistyksille, muille maaseutumaisen alueen 
toimijoille
- Liikunnan aluejärjestöille

C. Millainen kokoonpano
- Yhden asian hanke ei käytännössä voi mennä läpi, 
vaan hankkeeseen tulee saada luontevia yhteistyö-
tahoja mukaan
 o Hankkeen sisältöön sopiva yhteistyökon-
sortio helpottaa idean eteenpäinvientiä.

D. Hanketuki, oman rahoituksen tarve
- Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa rahoitusta-
so voi olla max. 90%. Käytännössä LEADER-ryhmä 
voi asettaa tukikaton alemmalle %-tasolle, esim. 
80%

- Yleishyödyllisissä investointihankkeissa rahoitusta-
so voi olla max. 75%
- Tuen jälkeen loppu rahoitus on yksityistä rahoitus-
ta, joista yleishyödyllisissä hankkeissa voi talkoo-
työnä on max. 75%. Kuitenkin ainakin kehittämis-
hankkeissa voi tilanne olla joskus, että luontevaa 
talkootyörahoitusta ei ole löydettävissä. Investointi-
hankkeissa tilanne on usein aivan toinen. 
- Maksimituki LEADER-ryhmältä voi olla 180.000 
euroa, mutta usein summa on käytännössä määri-
telty ryhmäkohtaisesti pienemmäksi.

E. Valmistelutuki hankkeille
- LEADER-toimistolla (omassa seutukunnassa) 
työskentelee 1-3 henkeä, joiden tehtävä on auttaa 
hakijoita tekemään mahdollisimman hyviä hakemuk-
sia kehittämisohjelman kohteisiin. Leader-ryhmien 
osoitteet löydät linkistä: http://leadersuomi.fi/fi/lea-
der-ryhmat 
- LEADER-toimistot siis auttavat konkreettisesti 
hakijoita, ja opastavat muiden rahoittajien suuntaan, 
jos idea ei sovi heidän rahoitussuuntaansa.
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6.2. ELY-KESKUSTEN MAASEUTUOSASTO: 
MAASEUTOHJELMARAHOITUS 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra-
hasto on yksi Euroopan Unionin kanavista kehittää 
maaseudun oloja. Ohjelmaa toteuttavat Suomessa 
hankekaudella 2014–2020 Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelma sekä Ahvenanmaan ke-
hittämisohjelma. Ohjelmasta vastaava viranomainen 
on maa- ja metsätalousministeriö. Maaseutuohjel-
man julkisen rahoituksen osuus (EU ja kansallinen 
julkinen rahoitus) koko ohjelmakaudelle oli 8265 
miljoonaa euroa, josta noin kolmasosa oli peräisin 
maaseuturahastosta.  

Suurin osa maaseutuohjelman tuista on varattu 
maaseutu- ja viljelytukiin.  Ohjelmasta rahoitetaan 
kuitenkin paljon myös pieniä ja paikallisia hankkei-
ta, joilla pyritään tekemään maaseudusta parempi 
paikka asua. Maaseutuohjelma tähtää elinvoimaisen 
ja toimivan maaseudun säilymiseen, ympäristön 
tilan parantamiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen 
kestävään käyttöön. Ohjelmaa voivat hyödyntää niin 
viljelijät ja maaseudulla toimivat yritykset, kuin myös 
maaseudun kehittäjät ja maaseudun asukkaat. 

Maaseutuohjelman rahoitusta haetaan hankkeen 
koosta riippuen joko suoraan ELY- keskuksista tai 
vaihtoehtoisesti Leader- toimintaryhmiltä. Kaikki 
ohjelman rahoituspäätökset tehdään ELY- kes-
kuksissa. EU- ohjelmien tuki on aina täydentävää 
rahoitusta, ja tuen saaminen edellyttää, että hank-
keen omarahoitusosuus kunnossa. Lisäksi hanke-
toteuttajan tulee sitoutua ohjelman rahoitusehtoihin, 
joita ovat esimerkiksi investoinnit, koulutus, kehittä-
mistoimenpiteet tai ympäristön tilan parantaminen. 
Maaseutuohjelman vaikuttavuus syntyy, kun maa-
seudun toimijat toteuttavat sellaisia toimenpiteitä, 
joita he eivät toteuttaisi lainkaan ilman tukikeinoja, 
he toteuttaisivat ne myöhemmin ilman tukikeinoja tai 
he toimisivat eri tavalla ilman tukikeinoja. (mmm.fi ja 
maaseutu.fi)

ELY-KESKUSTEN MAASEUTUOHJELMA-HAN-
KERAHOITUKSEN MAHDOLLISTAMAT MAASEU-
TUOHJELMAN HANKETYYPIT

Yleishyödyllisten investointihankkeiden tavoit-
teena on hyödyttää mahdollisimman montaa alueen 
asukasta lisäämällä hyvinvointia ja palveluita maa-
seudulla. Hankkeilla voidaan rahoittaa esimerkiksi 
kylän kehittämissuunnitelman laatiminen, reitistön 
perustaminen tai yhteisten koneiden hankinta. Han-
ketuen määrä voi olla enintään 75 prosenttia koko-
naiskustannuksista.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden tavoit-
teena on edistää asukkaiden palveluja tai kylän 
viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta, 
säilyttää kulttuuriperintöä tai laatia ja toteuttaa kylien 
kehittämissuunnitelmia. Hanke voi liittyä myös nuo-
riin, ympäristötoimiin tai kansainvälisyyden edistämi-
seen. Tuen määrä voi olla jopa 90 prosenttia koko-
naiskustannuksista.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus-
hankkeet lisäävät osaamista, toiminta- ja yhteistyö-
valmiuksia sekä välittävät tietoa esimerkiksi uusista 
menetelmistä ja teknologioista. Tiedonvälityshank-
keena voidaan tukea esittelytoimintaa tai muuta 
sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista 
tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä 
tai muista liiketoimintaa olennaisesti parantavista 
menetelmistä. Tämän lisäksi voidaan tukea sellaisia 
hankkeita, joissa välitetään energia-, ympäristö- ja 
maaseututietoutta yrityksille tai alueen asukkaille, 
yhteisöille ja muille toimijoille. Tukitaso näissä han-
ketyypeissä voi olla 90-100%.

Yhteistyöhankkeet?

Koordinointihankkeiden tavoitteena on koota 
alueella toteutettavia pieniä yleishyödyllisiä inves-
tointi- ja kehittämishankkeita yhteen. Hankkeet 
tulee valita avoimen valintamenettelyn kautta. 
Koordinointihanketukea myönnetään hankkeiden 
kokoamisesta ja toteuttamisesta sekä yhteistyöstä 
ja kokemusten vaihdosta aiheutuviin kustannuksiin. 
Koordinointihankkeiden alahankkeet ovat kooltaan 
niin pieniä, että niiden tukisummat eivät ylittäisi 
yksittäisinä hankkeina vaadittua 5000 tukieuron ala-
rajaa. Alahankkeet voivat olla tyypiltään esimerkiksi 
yleishyödyllisiä investointi- tai kehittämishankkeita. 

Elinkeinojen kehittämishankkeiden tavoitteena 
on monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa. 
Hankkeiden tavoitteena ei ole hyödyttää yksittäistä 
yrittäjää, vaan koko toimialaa. Hankkeiden kohteita 
ovat esimerkiksi mikroyritysten toimintaympäristön 
kehittäminen ja yritysten yhteistoiminta. Tuen määrä 
voi olla jopa 90 %. 

Yritystuet ovat tarkoitettu yksittäisen yrityksen 
kehittämiseen. Niitä voi hakea esimerkiksi rakenta-
miseen tai koneiden ja laitteiden hankintaan (inves-
tointituki), yrityksen perustamiseen (perustamistuki) 
tai yrityksen tuotteiden, tuotantomenetelmien ja 
markkinoinnin kehittämiseen (kehittämistuki).  Inves-
tointituen määrä on 20–35 prosenttia ja kehittämis-
tuen 50 prosenttia. Käynnistystuen määrä on riip-
puvainen yrityksen henkilöstökustannuksista. (Laki 
maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista) 
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ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoitus tiiviisti:

A. Rahaston luonne, mihin voi käyttää?
- HUOM! Vain osa ELY-alueista myönsi esim. viime 
ohjelmakaudella tätä rahoitusta – asia selviää oman 
alueen LEADER-ryhmistä.
- Maaseutumaisen alueen kehitysrahoitus
- Yleishyödylliset kehittämishankkeet
- Yleishyödylliset investointihankkeet
- Tuki voi olla suurempi kuin LEADER-rahoitukses-
sa.

B. Kenelle:  
- Urheilu- ja liikuntaseuroille
- Liikunnan aluejärjestöille
- Urheiluopistoille
- Kunnille

C. Millainen kokoonpano
- Yhden asian hanke ei käytännössä voi mennä läpi, 
vaan hankkeeseen tulee saada luontevia yhteistyö-
tahoja mukaan
- Hankkeen sisältöön sopiva yhteistyökonsortio hel-
pottaa idean eteenpäinvientiä.

D.Hanketuki, Oma rahoitus
-Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa rahoitusta-
so voi olla jo 100%. Käytännössä tuo tukitaso toteu-
tuu harvoin, todennäköinen tukitaso on alhaisempi, 
esim. 70%- 80%. 
- Usein ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoituk-
seen päätyvät liikunnalliset hankkeet ovat suurem-
pia, tuki voi olla jopa satoja tuhansia euroja.
- Yleishyödyllisissä investointihankkeissa rahoitusta-
so 75%
- Tuen jälkeen loppu rahoitus on yksityistä rahoitus-
ta, joista yleishyödyllisissä hankkeissa voi talkoo-
työnä on max. 75%. Kuitenkin ainakin kehittämis-
hankkeissa voi tilanne olla joskus, että luontevaa 
talkootyörahoitusta ei ole löydettävissä. Investointi-
hankkeissa tilanne saattaa olla aivan toinen. 

E. Valmistelutuki hankkeille
- ELY-keskusten maaseutuosastolta voit saada apua 
hankeidea kehittelyyn. Usein hakijan näkökulmas-
ta kannattaa esim. yleishyödyllisen investoinnin 
kehittäminen aloittaa yhteistyössä paikallisen LEA-
DER-ryhmän kanssa.
- Kannattaa katsoa linkki: https://www.maaseutu.fi/fi/
maaseutuohjelma/Sivut/default.aspx

6.3. EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO (ESR)

- Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuetaan pää-
asiassa työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. 
ESR- rahoituksella pyritään tukemaan heikommassa 

asemassa olevia ryhmiä sekä edistämään tasa-ar-
voisuutta. Suomessa toteutettiin vuosina 2014–2020 
yhtä valtakunnallista ESR-ohjelmaa, jossa oli viisi 
alueellista osiota: itä, pohjoinen, etelä, länsi ja val-
takunnallinen osio.  Alueosiot perustuivat alueellisiin 
työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin. ESR- 
ohjelman julkinen kokonaisrahoitus tällä hankekau-
della on 1414 miljoonaa euroa

A. Rahaston luonne, mihin voi käyttää?
- ESR on yksi isoista rakennerahastoista EU:n kehit-
tämisessä
- Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuetaan pää-
asiassa työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. 
ESR- rahoituksella pyritään tukemaan heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä sekä edistämään tasa-ar-
voisuutta. Suomessa toteutettiin vuosina 2014–2020 
yhtä valtakunnallista ESR-ohjelmaa, jossa oli viisi 
alueellista osiota: itä, pohjoinen, etelä, länsi ja val-
takunnallinen osio.  Alueosiot perustuivat alueellisiin 
työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin. ESR- 
ohjelman julkinen kokonaisrahoitus tällä hankekau-
della on 1414 miljoonaa euroa
- Rahoitusta voidaan myöntää hakuperiaatteiden 
mukaan paikallisille, maakunnallisille, ylimaakunnal-
lisille ja valtakunnallisille hankkeille. Hankerahoitus-
ta myönnetään hankehakujen perusteella, tilannetta 
kannattaa seurata www.rakennerahastot.fi .

B. Kenelle 
- Liikunnan aluejärjestöt
- Lajiliitot (valtakunnallinen osio)
- Kunnat
- Urheiluopistot
- Valo

C. Millainen kokoonpano
- Hankkeen sisältöön sopiva yhteistyökonsortio on 
edellytys hankkeen toteutukselle.

D. Hanketuki, oman rahoituksen tarve 
- Hanketuki voi vaihdella 10.000 eurosta satoihin 
tuhansiin euroihin, jopa miljooniin euroihin
- Hankerahoitus voi vaihdella hankekohtaisesti mel-
ko paljon, taso voi olla esim. 50%-90%.
- Aina tarvitaan hakijan omaa rahoitusta, mutta se 
voidaan kattaa myös konsortion yhteispanostuksel-
la.

E. Valmistelutuki hankkeille
- Kulloinenkin rahoittaja antaa teknistä neuvontaa
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6.4. EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO 
(EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on 
parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailuky-
kyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä 
pyritään parantamaan erityisesti maamme heikom-
min työllistyvillä alueilla.

Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden 
lisäämiseksi esimerkiksi

• innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä
• uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä
• alueiden saavutettavuuden parantamista
• palvelualojen uusia, luovia hankkeita
• yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista
• pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä
• työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjenja palve-
lujen kehittämistä

A. Rahaston luonne, mihin voi käyttää?

- EAKR on yksi isoista Euroopan kehittämis- ja ra-
kennerahastoista
- Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuetaan 
hankkeita, joiden avulla pyritään turvaamaan asuk-
kaiden tasa-arvoisuus ja tulevaisuus eri maakunnis-
sa. Aluekehitysrahasto keskittyy työllisyyden paran-
tamiseen, alueiden kilpailukyvyn kehittämiseen ja 
elinvoimaisuuden lisäämiseen. 
Rahoitusta voidaan käyttää konkreettisesti erilaisille 
kehittämishankkeille, varsinaista koulutusta semi-
naareja ja konsultointia lukuunottamatta ei EAKR:s-
tä voida rahoittaa. 
- Rahoitusta voidaan myöntää hakuperiaatteiden 
mukaan paikallisille, maakunnallisille ja ylimaakun-
nallisille hankkeille. Hankerahoitusta myönnetään 
hankehakujen perusteella, tilannetta kannattaa 
seurata www.rakennerahastot.fi .

B. Kenelle 
- Liikunnan aluejärjestöt
- Kunnat
- Urheiluopistot

C. Millainen kokoonpano
- Hankkeen sisältöön sopiva yhteistyökonsortio on 
edellytys hankkeen toteutukselle.

D. Oma rahoitus
- Hankerahoitus voi vaihdella hankekohtaisesti 
melko paljon, taso voi olla esim. 50%-90%. Aina 
tarvitaan hakijan omaa rahoitusta, mutta se voidaan 
kattaa myös konsortion yhteispanostuksella.
- Rahoitetut hankkeet voivat olla melko suuria, vaih-

teluväli on kuitenkin suuri tarpeiden ja käytettävissä 
olevan rahoituksen mukaan. Vaihteluväli voi olla 
esim. 30.000-400.000 euroa.

E. Valmistelutuki hankkeille
- Kulloinenkin rahoittaja antaa teknistä neuvontaa
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7. KANSAINVÄLISYYTTÄ 
EDELLYTTÄVÄT  
EU–RAHOITUKSET
Nämä kansainvälisyyttä edellyttävät EU –ohjel-
mat mahdollistavat myös liikuntanäkökulman 
huomioisen

Erasmus+ -ohjelma
• E+ yleissivistävälle koulutukselle
• E+ ammatilliselle koulutukselle
• E+ korkeakoulutukselle
• E+ aikuiskoulutukselle
• E+ nuorisotoimialalle - Youth in Action
• E+ liikunnalle ja urheilulle - Sport

• Jean Monnet

Kansalaisten Eurooppa

Kansanterveys kasvun tukena

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva 
ohjelma

Life+ ympäristöohjelma
Horizon 2020

7.1. Erasmus+ nuorisotoimialalle – ”Youth in 
Action” 

A. Ohjelman luonne
- Erasmus+ nuorisotoimialalle sopii liikuntaväelle 
erityisesti nuorisotoiminnan kehittämiseen ja nuorten 
sitouttamisen ja osallistamisen välineeksi. Tuki on 
matalankynnyksen rahoitusta. Hakuaikoja on vuo-
dessa kolme ja hakemuksen voi tarvittaessa täyttää 
myös suomen kielellä. Erasmus+ nuorisoalan hank-
keet ovat pienehköjä rahoitukseltaan, mutta niillä voi 
olla isoja ”kerrannaisvaikutuksia”.

- Liikuntaväelle toimivia suuntia ovat mm.:

o KA1 Nuorten nuorisovaihdot (minimi kahden 
maanvälinen, HUOM! ei turnauksiin)
o KA1 Nuorten Vapaaehtoispalvelu (EVS)
o KA1 Nuorten kanssa toimivien liikkuvuus (semi-
naarit, opintovierailut)
 
o KA2 Nuorisotoimialan kehittämishankkeet

B. Kenelle 
- Hankkeita voivat toteuttaa kaikki nuorten paris-
sa aktiivisesti toimivat henkilöt. Kohderyhmä voi 
toimia palkattuna järjestöissä tai kunnan nuoriso-

työssä. Myös vapaaehtoisesti suoraan nuorisoryh-
mien kanssa toimivat aktiivit tai vertaistoimijat voivat 
toteuttaa hankkeita.

C. Millainen kokoonpano
- Vaihtelee hankesuunnittain – ks. kriteerit jäljempää

D. Hanketuki, oma rahoitus
- Rahoitus perustuu tietynlaisiin kokonaissummiin 
määräytyen esim. osallistujamäärien tai matkojen 
etäisyyksien tai keston mukaan. Rahoitus ei kata 
kaikkia kustannuksia.
- Eri osa-alueissa rahoitus vaihtelee, vrt. yksittäisen 
asiantuntijan matka-avustus, ryhmävaihto tai kehit-
tämishanke.

E. Valmistelutuki hankkeille
- Suomessa kansallinen toimisto Erasmus+ nuoriso-
alan -ohjelmassa on ”Kansainvälisen yhteistyön ja 
liikkuvuuden keskus eli CIMO”. Heiltä on mahdollista 
saada hyvin konkreettisia neuvoja, siksi CIMO:on 
kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa.

A. Nuorisovaihdot: Youth exchanges
Nuorisovaihdossa on aina mukana vähintään kaksi 
maata. Yksi maaryhmä isännöi tapahtuman koti-
maassaan ja muut matkustavat tapahtuman ajaksi 
heidän luokseen. Nuorisovaihdot ovat 13–30-vuo-
tiaille nuorille. Minimissään nuoria tulee olla 16 ja 
enintään 60 per vaihto. Pienin ryhmäkoko on neljä 
nuorta per maa. Jokaisella ryhmällä on mukanaan 
vähintään yksi aikuinen ryhmänvetäjä.

Hankkeella täytyy olla tavoite ja nuoret tulee osallis-
taa suunnitteluun ja toteutukseen. Hakemusloma-
ketta ei voi tehdä ilman, että nuoret eivät ole tie-
dossa. Tavoitteesta kannattaa tehdä konkreettinen, 
jotta kaikki ymmärtävät sen. Tavoitteen tulee liittyä 
valittuun aiheeseen. Kun tavoite on selkeä, arvioin-
nissa on helppo nähdä saavutettiinko se vai ei.

Nuorisovaihdon aiheen ympärille suunnitellaan 
kestoltaan 5–21 kokonaisen työpäivän ohjelma; 
matkapäiviä ei lasketa kestoon. Ohjelmassa käyte-
tään aktiivisia toimintatapoja, kuten simulaatioita, 
roolipelejä, ongelmanratkaisua, toiminnallisia harjoi-
tuksia (liikuntaa eri muodoissa, esim. ulkoliikuntaa), 
keskusteluja, Teemoina voi olla uuden osaamisen 
hankkiminen jossakin teemassa, vapaaehtoisuus, 
terveellisten elämäntapojen edistäminen, urheilu-
politiikan ajankohtaiset aiheet, tavoiteltujen arvojen 
kehittäminen esim. fair-play, suvaitsevaisuus jne.

- Yksittäisen hankkeen tuki voi vaihdella 5.000 eu-
ron ja muutaman kymmenen tuhannen euron välillä.
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Esimerkkejä:

• Kaarinan poikien c-junnujen tytöistä ja pojista 
koottu ryhmä vastaanotti barcelonalaisen ryhmän 
Suomeen. 6 päivän ajan opittiin terveellisistä elä-
mäntavoista ja eri maiden kulttuureista.  

• Porvoon urheilijat toteuttivat nuorisovaihdon 
englantilaisen seuran kanssa. Teemana oli nuorten 
vapaaehtoistoiminta ja osallisuus seuratoiminnassa. 

B. Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu = EVS, Eu-
ropean Voluntary Service

Vapaaehtoispalveluhankkeissa organisaatioilla on 
mahdollisuus lähettää tai vastaanottaa 17-30 nuoria 
pääsääntöisesti 2–12 kk vapaaehtoisjaksoille. Myös 
tapahtumia, kilpailuja ja leirejä voi elävöittää vas-
taanottamalla vähintään 10 vapaaehtoisen ryhmä-
vapaaehtoisjaksolle vähintään kahdeksi viikoksi.  

Työtehtävät voivat olla esimerkiksi: 
• apuohjausta lasten- ja nuorten seuratoiminnassa  
• kansainvälisyyskasvatusta iltapäiväkerhossa lii-
kunnan keinoin 
• päihteiden vastaisen kampanjan suunnittelua ja 
toteutusta 
• liikunnallista ohjaamista eri kohderyhmille
• lyhyissä vaihdoissa vapaaehtoisuutta tapahtumis-
sa, leireissä

Työtehtävien tulee olla kuitenkin sellaisia, joista 
nuori ei ole yksin vastuussa.

Vapaaehtoispalveluhankkeessa on mukana kolme 
osapuolta: Lähettävä organisaatio tarjoaa nuorelle 
turvallisen mahdollisuuden kansainvälistyä. EVS:n 
tarkoitus on tarjota kansainvälistymismahdollisuuk-
sia sellaisille nuorille, joille esimerkiksi opintoihin 
liittyvät vaihtojaksot eivät ole avoinna. Kielitaidon 
tai koulutuksen puute, etninen alkuperä, vamma, 
heikko taloudellinen tilanne tai muu hankala tilanne 
ei saa olla este EVS-vapaaehtoiseksi lähtemiselle. 
Tärkeintä on, että nuori on itse motivoitunut va-
paaehtoistehtävistä. Vastaanottava organisaatio 
saa vapaaehtoisesta kansainvälisen vahvistuksen 
toimintaansa. Sen tehtävä on tarjota nuorelle mie-
lekkäitä ja riittävän monipuolisia työtehtäviä. Lisäksi 
se järjestää nuorelle majoituksen, ruokailut, paikal-
lismatkat sekä tukea kielen oppimiseen ja uuteen 
paikkaan kotoutumiseen.

- EVS-harjoittelijan majoittamiseen sekä ruokailuihin 
saa tietyn könttäsumman kuukaudessa, lisäksi pieni 
hallintoraha. Avustus on pienehkö, ja siksi esim. yh-
teistyöllä löydetty majapaikka esim. opiskelija-asun-
tolasta tms. helpottaa kustannusten hallintaa.
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Esimerkkejä: 

• Äänekosken kaupunki vastaanottaa vapaaehtoisia, 
jotka toimivat eri seuroissa apuohjaajina tarjoten 
resursseja mm. Äänekosken Huimassa. 

• Judoliitto toteutti nuorten EM-kisojen yhteydessä 
Vantaalla ryhmä EVS-hankkeen, jossa 10 vapaaeh-
toista avusti kisojen ajan tiedotuksessa ja viestin-
nästä. 

• Suomalainen ex-jääkiekkoilija oli juurruttamassa 
suomalaista kulttuuria luxemburgilaisessa jääkiek-
koseuran junnutoiminnassa vuoden ajan. 

C. Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan liikkuvuushankkeita, 
jotka tukevat nuorten parissa toimivien ammatil-
lisuutta ja nuorisotyötä Euroopassa. Osallistujat 
voivat olla palkkasuhteessa tahoihin tai vapaa-
ehtoistoimijoita.

Hankkeet voivat olla esimerkiksi koulutuksia, semi-
naareja tai opintovierailuja. Hankkeet tuovat yhteen 
eri maissa samaa työtä tekeviä henkilöitä ja asioita 
käsitellään vertaillen toimintatapoja ja jakaen hyviä 
käytäntöjä.

Osa hankkeista voi tukea yhden nuorisotekijän 
tai työparin henkilöliikkuvuutta. Job shadowing 
-hankkeissa osallistutaan konkreettiseen nuoriso-
työhön toisessa maassa ja tutustutaan isäntäorgani-
saation toimintatapoihin.
Kansainväliset hankkeet kehittävät osallistujien 
ammattitaitoa. Niissä opitaan toisilta ja kehitetään 
uusia taitoja. 

Hanketyyppejä on useita
Hankkeilla ei ole tarkkaan määriteltyä muotoa. 
Toimijat voivat suunnitella sellaista toimintaa, joka 
parhaiten auttaa heitä saavuttamaan toiminnan 
tavoitteet. Tarkkoja kesto- tai henkilömääriä ei ole.

Hankkeet voivat edelleen olla hyväksi havaittuja 
koulutuksia ja seminaareja, mutta hakijoiden ei tar-
vitse rajoittua vanhoihin toimintatapoihin. Uudet 
hankkeet voivat olla vanhojen toimintatapojen yhdis-
telmiä tai muunnelmia tai aivan uusia toimintatapoja. 
Tärkeintä on, että toiminta on tavoitteellista ja että 
se palvelee tarkoitustaan. Hanketyyppeinä voivat 
olla mm. lyhyet opintovierailut (esim. Suomessa 
toteutettiin teemalla Sport as a learning tool Seinä-
joki-Kuortane –akselilla syyskuussa lyhyt opintovie-
railu, osallistujia 23 maasta), seminaarit, job-shado-
wing, kv. koulutusseminaareihin osallistuminen. 

- hanketuki kattaa useimmiten matka- ja ylläpitoku-
lut, mutta palkkakuluihin ei tukea voi saada.

HANKE-ESIMERKKEJÄ:

Erasmus+ Nuorisoalan ohjelmasta ENGSO Youth 
“Give youth a real say in sport” sai rahoitusta toi-
milleen, missä yhdistettiin nuorisotoiminta ja liikunta. 

The Erasmus+ Nuorisolan ohjelmasta rahoitettu 
“Prodelta” tavoitteli syrjäytymisvaarassa olevien 
nuorten kohderyhmän työelämäsuuntautuneisuuden 
lisäämistä hyödyntämällä luontoliikuntaa. 

Erasmus+ Nuorisoalan ohjelmahanke “Exploring 
European Galaxies of Partnership to Enhance 
Youth Employment and Entrepreneurship in 
Sport” oli Euroopan laajuinen aloite, missä nostet-
tiin esille ja edistettiin nuorten työllistymistä urheilu-
sektorille ja nostettiin esille urheilun kautta kehittyviä 
perustaitoja. 

Erasmus+Nuorisoalan ohjelman ryhmävaihtohanke 
“Don’t worry, be healthy” tavoitteli nuorten herät-
telyä kestävän kehityksen mukaiseen, terveelliseen 
ja aktiiviseen elämäntyyliin. 

Nuorisoalan hankkeessa “Youth exchange for 
outdoor inclusion” nuoret tutustuivat luontoliikun-
tamuotoihin kuten vaellukseen ja suunnistukseen 
sekä samalla oppivat inkluusiota. 

D. Nuorisoalan kehittämishankkeet

• Tukee nuorisotyön kehittämistä kansainvälisessä 
yhteistyössä sekä vertaisoppimista ja verkostoitu-
mista.

• Hanketuki voi vaihdella hanketyypin mukaan muu-
tamista tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin. 
Tuen määrä ei todennäköisesti kata kaikkia kustan-
nuksia, ja se perustuu suoritteista (esim. matkat) 
saatuihin könttäsummiin.

Esimerkkejä: 

• Monikulttuurisuuskoulutuksen kehittäminen, liikun-
ta sosiaalisen vahvistamisen välineenä  
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7.2. Erasmus+ -ohjelma koulutussektorilla 

Erasmus+ -ohjelmassa on useita eri ohjelmia eri 
koulutuksen kohderyhmille: 

A. Rahaston luonne
- Koulutussektori sisältävät kaksi-kolme eri hanke-
tyyppiä riippuen ohjelmasta:
o Key Action 1: Liikkuvuusohjelmat yksilöille
o Key Action 2: Yhteistyö- ja innovaatio-ohjelmat: 
esim. hyvien käytänteiden vaihtaminen 

B. Kenelle 
- Erasmus+ -ohjelma koulutusohjelmissa on vaihto-
ehtoja eri kohderyhmille:
o Ammatillinen koulutus 
o Aikuiskoulutus 
o Yleissivistävä koulutus 
o Korkea-asteen koulutus 

- Kaikki Erasmus+-ohjelmat ovat avoimia myös 
liikunnan ja urheilulle (sport). Kuitenkin pääkohde 
Erasmus+ -koulutusohjelmissa on koulutuksellisissa 
sisällöissä, liikunta ja urheilu voivat olla välineitä jon-
kin isomman tavoitteen saavuttamisessa. Erikseen 
on sitten liikunnan ja urheilun oma ohjelma, Eras-
mus+Sport, mistä on oma esittelynsä.

C. Millainen kokoonpano
- Kussakin ohjelmassa on määritelty pääasiallinen 
kohderyhmä, mutta poikkileikkaavissa ohjelmissa on 
mahdollista tehdä yhteistyötä eri kohderyhmärajo-
jen.

D. Hanketuki, Oma rahoitus
- Liikkuvuus- ja pienet yhteistyöhankkeet ovat yleen-
sä melko pieniä rahoitukseltaan, aina kuitenkin ns. 
osarahoituksia.
- Strategiset kehittämishankkeet voivat olla kooltaan 
satoja tuhansia euroja, mutta niissä pätee sama 
osarahoitusperiaate.

E. Valmistelutuki hankkeille
- Suomessa kansallinen toimisto Erasmus+ koulu-
tusalan –ohjelmissa on ”Kansainvälisen yhteistyön 
ja liikkuvuuden keskus eli CIMO”. Heiltä on mahdol-
lista saada hyvin konkreettisia neuvoja, siksi CI-
MO:on kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa.

A. Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
(entinen Leonardo da Vinci-ohjelma)

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle tukee hank-
keita, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista 
koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä. 

Erasmus+ -ohjelmassa on mahdollisuus tehdä myös 
eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten 
kumppanimaiden välistä yhteistyötä.
Kuka voi hakea?
Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -ohjelmaan 
voivat osallistua kaikki ammatillisen perus-, 
aikuis- ja täydennyskoulutuksen kanssa teke-
misissä olevat organisaatiot. Erasmus+ tarjoaa 
tukea opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen 
ja yhteistyöhankkeisiin.
Yksityiset henkilöt eivät voi hakea rahoitusta suo-
raan Erasmus+ -ohjelmasta, vaan rahoitusta hae-
taan aina jonkin organisaation kautta. Esimerkiksi 
liikkuvuushankkeissa opiskelijat hakevat apurahoja 
oman oppilaitoksensa kautta.

• Hanketuki voi vaihdella hanketyypin mukaan muu-
tamista tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin. 
Tuen määrä ei todennäköisesti kata kaikkia kustan-
nuksia, ja se perustuu suoritteista (esim. matkat) 
saatuihin könttäsummiin.

Ohjelmasta tuettavia toimintoja ovat 

• Liikkuvuushankkeet (Avaintoimi 1)
Tukea opiskelijoiden opiskelu-, työssäoppimis- tai 
harjoittelujaksohin ulkomailla sekä opettajien ja hen-
kilöstön ulkomaanjaksoihin.
• Strategiset kumppanuushankkeet  
(Avaintoimi 2)
Tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä kan-
sainvälisessä yhteistyössä sekä vertaisoppimista ja 
verkostoitumista.
• Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät  
(Avaintoimi 2)
Tukee hankkeita, joissa tarkastellaan osaamistarpei-
ta tietyllä alalla ja vahvistetaan ammatillisen koulu-
tuksen työelämävastaavuutta

Ohjelman keskeisiä tavoitteita

• parantaa työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitta-
van osaamisen ja ammattitaidon tasoa
• kehittää elinikäisen oppimisen avaintaitoja (esimer-
kiksi yrittäjyys, kielitaito ja digitaidot)
• ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisen 
yhteistyön edistäminen Euroopassa
• ammatillisen koulutuksen laatua parantavien uu-
sien toimintatapojen kehittäminen
• kansainvälisten vaihtojaksojen määrän ja laadun 
lisääminen
• oppimistuloksiin perustuvien hyväksilukumene-
telmien kehittäminen ja opintojen siirtovälineiden 
yhteensopivuuden lisääminen Euroopassa
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• lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuk-
sessa sekä edistää avoimien oppimismateriaalien 
kehittämistä ja niiden saatavuutta ja käyttöä

Kuinka Liikunta ja Urheilu voivat hyötyä ammatillisen 
koulutuksen ohjelmasta?

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen ohjelmassa 
painopiste on ammatillisessa koulutuksessa, eli am-
matilliset oppilaitokset, opiskelijat ja opettajat ovat 
focuksessa. Liikunnalla ja urheilulla on vain välinear-
vo tässä. Kuitenkin Liikunta ja urheilutoimijat voivat 
olla hyötyjinä esimerkiksi: 
Harjoittelujaksot, job-shadowing –jaksot tms. liikun-
nan ja urheilun ammatillisille koulutusorganisaatoille 
ja niiden henkilökunnalle.
Strategiset kumppanuudet ovat mahdollisia urheilu-
toimialalla toimivien koulutusorganisaatioiden välillä 
esimerkiksi joissakin erityisteemoissa, esim. aktii-
vinen ikääntyminen, vapaaehtoistyö urheilussa tai 
urheilu ja kaupallisuus. 
Harjoittelujaksot Liikunta-alan opiskeijoille (yliopistot 
tai ammatilliset oppilaitokset) ulkomailla.

B. Erasmus+ aikuiskoulutukselle
(entinen Grungtvig-ohjelma)

Ohjelman esittely
Erasmus+ -ohjelman avulla tuetaan aikuiskoulu-
tushenkilöstön osaamisen kehittämistä sekä 
eurooppalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden 
yhteistyötä.

Ohjelmasta tuettavia toimintoja ovat
• aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuushankkeet, 
joista rahoitetaan aikuiskouluttajien opetusjaksoja, 
täydennyskoulutuskursseja ja job shadowing -jakso-
ja ulkomailla
• strategiset kumppanuushankkeet, joissa teh-
dään eurooppalaista yhteistyötä ja kehitetään 
toimintaa aikuiskoulutuksena alalla yhdessä hanke-
kumppanien kanssa.
Hankkeisiin voivat osallistua niin aikuiskoulutus-
henkilöstö kuin aikuisopiskelijatkin hankkeen luon-
teesta ja tavoitteista riippuen.
• Hanketuki voi vaihdella hanketyypin mukaan muu-
tamista tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin. 
Tuen määrä ei todennäköisesti kata kaikkia kustan-
nuksia, ja se perustuu suoritteista (esim. matkat) 
saatuihin könttäsummiin.

Hankkeisiin voivat osallistua niin aikuiskoulutus-
henkilöstö kuin aikuisopiskelijatkin hankkeen 
luonteesta ja tavoitteista riippuen.

Ohjelman tavoitteet
Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on parantaa ai-

kuiskoulutuksen laatua ja henkilöstön osaamista 
sekä tukea aikuiskoulutusorganisaatioiden kan-
sainvälistymistä. Ohjelman toiminnoilla halutaan 
edistää vieraiden kielten opetusta ja oppimista ja 
auttaa ymmärtämään Euroopan kielellistä ja kulttuu-
rista moninaisuutta. Painopisteeksi on asetettu mm. 
perustaitojen kehittäminen, tieto- ja viestintätek-
nologian käyttö koulutuksessa sekä opitun tun-
nustaminen ja tunnistaminen yli maiden rajojen.
Aikuiskoulutuksen kannalta keskeisessä asemassa 
on aikuisten perustaitojen kuten luku- ja kirjoitus-
taidon sekä tietoteknisten taitojen kehittäminen 
ja aikuisten osaamistason parantaminen mm. 
kannustamalla aikuiskoulutukseen, kehittämällä oh-
jaus- ja neuvontapalveluita ja aiemmin opitun tunnis-
tamisen ja tunnustamisen työkaluja sekä tarjoamalla 
yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä koulutusmahdolli-
suuksia.

Osallistuvat organisaatiot
Ohjelmaan voivat osallistua aikuiskoulutuksen 
parissa toimivat julkiset tai yksityiset organisaa-
tiot, esimerkiksi
• aikuisoppilaitokset
• korkeakoulujen aikuiskoulutusta tarjoavat yksi-
köt, kuten täydennyskoulutuskeskukset ja avoimet 
yliopistot
• aikuiskoulutusta tarjoavat yritykset
• voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, järjestöt, 
säätiöt, kolmannen sektorin toimijat (NGO)
• kulttuurialan organisaatiot, kirjastot, museot
• paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset
• aikuiskoulutuksen ohjausta ja neuvontaa tarjoavat 
tahot

Mitä ohjelmassa tarkoitetaan aikuisella ja aikuis-
koulutuksella?
Aikuinen on 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei 
suorita perustutkintoa nuorisoikäisille suun-
natuissa opinto-ohjelmissa toisen asteen tai 
korkea-asteen oppilaitoksessa. Kaikki Suomen 
aikuisoppilaitosten ja aikuisille suunnattujen opin-
to-ohjelmien opiskelijat ja henkilöstö ovat osallistu-
miskelpoisia ohjelmaan (kts. osallistuvat organisaati-
ot tarkemmin Avaintoimi 1- ja Avaintoimi 2 -sivuilta).

Aikuiskoulutus ymmärretään ohjelmassa laajasti kat-
taen formaalin koulutuksen lisäksi non-formaa-
lin ja informaalin oppimisen. Aikuisoppilaitosten 
lisäksi esimerkiksi museot, kirjastot ja järjestöt voivat 
hakea tukea.
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Kuinka liikunta ja urheilu voi hyötyä Erasmus+ 
Aikuiskoulutuksesta?

Erasmus+ Aikuiskoulutus –ohjelma on suunnattu 
aikuiskoulutusorganisaatioille. Kuitenkin myös ur-
heiluorganisaatioilla on mahdollista hyötyä tästäkin 
ohjelmasta. Joitakin mahdollisuuksia on kuvattu alla: 
Työntekijöden toteuttama Job shadowing jossa-
kin urheiluorganisaatiossa ulkomailla (lyhempi tai 
pidempi jakso), kun halutaan kehittää heidän osaa-
mistaan jollakin erityisellä osaamisalueella. 
Strategiset kumppanuudet erityisillä teemoilla aikuis-
koulutuksen alueella, esim. aktiivinen ikääntyminen 
tai sosiaalinen inkluusio.

C. Erasmus+ Yleissivistävälle koulutukselle
(entinen Comenius-ohjelma)

Ohjelman esittely
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle tukee 
eurooppalaisten koulujen yhteistyötä ja niiden 
välistä oppilas- ja henkilökuntavaihtoa.
Toiminnan keskiössä ovat avaintaidot, varhaiskas-
vatus, perustaidot, koulupudokkuuden vähen-
täminen, opettajat, maahanmuuttajat jaetninen 
moninaisuus.

Ohjelmasta tuettavia toimintoja ovat
• Opetushenkilöstön liikkuvuus (Avaintoimi 1)
Toiminto tukee koulun opetushenkilöstön lyhytkes-
toista (2 pv – 2 kk) opetustyötä ja kouluttautumista 
ulkomailla. Toiminnan tavoitteissa tulisi olla yhteys 
koulutuspoliittisiin tavoitteisiin joko kansallisella tai 
eurooppalaisella tasolla. 

• Strategiset kumppanuushankkeet (Avaintoimi 2)
Toiminto tukee yleissivistävän sektorin eurooppalais-
ta hankeyhteistyötä, jolla on yhteys koulutuspoliitti-
siin tavoitteisiin sekä kansallisella että eurooppalai-
sella tasolla.

• Hanketuki voi vaihdella hanketyypin mukaan muu-
tamista tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin. 
Tuen määrä ei todennäköisesti kata kaikkia kustan-
nuksia, ja se perustuu suoritteista (esim. matkat) 
saatuihin könttäsummiin.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma parantaa koulutuksen laatua 
ja henkilöstön osaamista ja tukee yleissivistävän 
koulutuksen kansainvälistymisen lisäksi myös 
kansallista kehitystoimintaa.

Koulut, päiväkodit ja muut yleissivistävän koulutuk-
sen alan toimijat voivat eurooppalaisessa yhteistyös-
sä kehittää innovatiivisia toimintatapoja ja yhteis-

työmuotoja. Opetushenkilökunta pääsee ohjelman 
kautta oppimaan tai opettamaan omaa alaansa ulko-
maille, kehittämään kielitaitoaan, hankkimaan muita 
kansainvälisiä taitoja ja luomaan verkostoja.
Hankkeen kautta koululla on todellisia keinoja toteut-
taa OPSissa ja KESUssa esitettyjä tavoitteita sa-
moin kuin EU:n jäsenvaltioiden yhdessä sopimia 
koulutusstrategioita, jotka on koottu Koulutus 2020 
ja Eurooppa 2020 – työohjelmiin. Ohjelma tukee 
opetussuunnitelman mukaista toimintaa.
Yleissivistävän koulutuksen kannalta keskeisessä 
asemassa ovat erityisesti varhaiskasvatus, perus-
taitojen, kuten matematiikan ja luonnontieteiden 
perusosaamisen sekä lukutaidon kehittäminen 
jakoulupudokkuuden vähentäminen.

Kuka voi osallistua?
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle -ohjelma 
on suunnattu kaikille yleissivistävän koulutuksen 
parissa toimiville organisaatioille, mm.:

1. Koulut: päiväkodit, esikoulut, peruskoulut, lukiot, 
erityiskoulut, taiteen perusopetuksen oppilaitokset ja 
toisen asteen ammatilliset oppilaitokset – yleissivis-
tävät aineet
2. Yleissivistävän koulutuksen paikallis- ja alue-
hallinto: kunnat, koulutuskuntayhtymät, aluehallin-
tovirastot (AVI ), elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset (ELY)
3. Yleissivistävän koulutuksen alan muu toimija

HANKE-ESIMERKKEJÄ

Grundtvig -projektilla “Wheels in Motion - Adult 
education workshop” esiteltiin pyörätuolin käyt-
täjille uusia harjoitusmuotoja, vaihdettiin “parhaita 
käytäntöjä” teemasta sekä vaihdettiin omia, henkilö-
kohtaisia kokemuksia pyörätuoliurheilusta.. 

Comenius -projekti “Fit For Life” (FFL) keskittyi 
terveyden edistämisen toimiin opettajien kautta 
tavoitteena saada oppilaille entistä parempia liikun-
tatuokioita sekä lisää ravintotietoutta. 

Comenius-projekti “Kids in motion” antoi 9-11 
-vuotiaille oppilaille mahdollisuuden tutustua 10 eri 
liikuntalajiin niin, että heidän motoristen taitonsa 
kehittyisivät ja että he löytäisivät mieluisan liikunta-
harrastuksen itselleen. 
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Leonardo da Vinci -projektin “Sport Managers 
Ex¬change” (SME) tavoitteena oli antaa kokeneil-
le liikunta-alan järjestötyöntekijöille mahdoillisuus 
tutustua eri maiden liikuntakulttuuriin 1-2 viikon 
“job-shadowing -vaihdon” kautta sekä antaa heille 
mahdollisuus vaihtaa kokemuksia eri maan kollegoi-
den kanssa omaan työalaansa liittyen

7.3. Erasmus+ Sport 

A. Rahaston luonne

- Erasmus+ (2014–2020) on Euroopan unionin 
koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jonka urheilu-
toiminnot kannustavat urheilu- ja liikuntaorgani-
saatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ohjelma 
tukee hankkeita, joilla luodaan innovatiivisia käytän-
töjä toimintaan koko Euroopan tasolla, mutta myös 
kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
- Ohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuksia 
ruohonjuuritason verkostoitumiseen, uusien toimin-
tamallien ja työtapojen testaamiseen sekä hyvien 
käytäntöjen jakamiseen eurooppalaisessa yhteis-
työssä.

B. Kenelle 

- Tukea myönnetään niin liikunta-alan toimijoille kuin 
esim. oppilaitoksille, jotka tekevät erilaisia kehittä-
mishankkeita muiden jäsenmaiden kumppaneiden 
kanssa. Erasmus+ urheilulle -toimintoihin voivat 
osallistua esimerkiksi erilaiset urheilu- ja liikunta-
sektorilla toimivat organisaatiot, kuten
• liikuntajärjestöt
• julkisyhteisöt, esimerkiksi kaupunkien ja kuntien 
liikuntatoimet
• pelaajayhdistykset
• kansalliset olympiakomiteat
• urheiluseurat.

- Osallistuja voi olla myös muullakin alalla toimi-
va organisaatio, joka toimii ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti: vaikkapa oppilaitos, kunnan ja kaupun-
gin sivistystoimi tai kuntoliikunnan ja fyysisen aktii-
visuuden lisäämiseksi työskentelevä järjestö. Oh-
jelmassa ovat mukana EU-maat sekä Norja, Islanti, 
Liechtenstein, Sveitsi, Turkki ja Makedonia.

C. Millainen kokoonpano
- Pienet yhteistyöhankkeet minimi 3 partneria 3:sta 
eri ohjelmamaasta 
- Suuret yhteistyöhankkeet minimi 5 partneria 5:stä 
eri ohjelmamaasta
- Voittoa tavoittelemattomat urheilutapahtumat 12 eri 
partnerimaata

D. Oma rahoitus
- Maksimituki on 80% hyväksytyistä kustannuksista 
eli omarahoitus on vähintään 20%.

E. Valmistelutuki hankkeille
- Suomessa kansallinen toimisto Erasmus+Sport–
ohjelmassa on ”Kansainvälisen yhteistyön ja liik-
kuvuuden keskus eli CIMO”. Heiltä on mahdollista 
saada hyvin konkreettisia neuvoja, siksi CIMO:on 
kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa

Erasmus+Sport -ohjelman tavoitteet
Erasmus+ -ohjelman päämääränä on torjua urhei-
lun riippumattomuuteen vaikuttavia tekijöitä, 
kuten dopingia ja urheilutulosten manipulointia sekä 
väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja syrjintää. Lisäksi 
halutaan edistää urheilutoiminnan hyvää hallintoa 
ja urheilijoiden kaksoisuria.
Ohjelman avulla pyritään myös kasvattamaan urhei-
lutoimintaan osallistuvien määrää ja varmistamaan 
se, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet 
urheilla. Ohjelma edistää vapaaehtoistoimintaa, so-
siaalista osallisuutta ja tasavertaisuutta sekä levittää 
tietoa terveyttä edistävän liikunnan merkityksestä.

Tukimuodot ja tuen hakeminen
Erasmus+ Sport -ohjelmasta myönnetään tukea

• Urheilu- ja liikunta-alalla toimivien organisaatioiden 
yhteistyökumppanuuksille
 o Pienet yhteistyöhankkeet (max. tuki 60.000  
 euroa, vähintään 3:sta eri ohjelmamaasta 
 yhteistyökumppaneita)
 o Yhteistyöhankkeet (max. tuki 400.000 eu 
 roa, vähintään 5:stä eri ohjelmamaasta yh- 
 teistyö  kumppaneita)
• Voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urhei-
lutapahtumille. Kannattaa huomata, että tukea ei 
voi saada säännölliselle tapahtumalle, mutta esimer-
kiksi ko. tyyppisen tilaisuuden oheistapahtumaksi. 
(max. tuki 500.000 euroa)
• EU:n Urheiluviikon kumppanuuksiin ja tapahtumiin 
ainakin vuosina 2015 ja 2016.
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Pienet yhteistyöhankkeet 
 
Erasmus+ -ohjelma tarjoaa tukea urheilu- ja liikun-
ta-sektorilla toimivien organisaatioiden yhteistyö-
kumppanuushankkeisiin ja aloitteisiin, joissa 
työskennellään yhteisesti kiinnostavan aiheen paris-
sa. Osallistujat vaihtavat hyviä käytäntöjä, kehittävät 
uusia lähestymistapoja ja verkostoituvat.
Tukea saa yhteistyöhankkeisiin, missä toteutuu jokin 
alla olevista sisällöistä
• Viedään EU:n linjausten mukaisesti sosiaalisen 
inkluusion ja tasavertaisten mahdollisuuksien peri-
aatteita urheilun alalle
• Edistetään eurooppalaisten perinnepelien suosion 
leviämistä
• Tuetaan vapaaehtoisten, valmentajien, urheilujoh-
tajien ja voittoa tavoittelemattomien urheiluorgani-
saatioiden liikkuvuutta.
• Ehkäistään erityisesti nuorimpien urheilijoiden 
terveysriskejä kehittämällä valmennusta ja kilpailu-
järjestelmien kehittämistä kv. yhteistyöllä.

Suuret yhteistyöhankkeet 
Erasmus+ -ohjelma tarjoaa tukea urheilu- ja liikun-
ta-sektorilla toimivien organisaatioiden yhteistyö-
kumppanuushankkeisiin ja aloitteisiin, joissa 
työskennellään yhteisesti kiinnostavan aiheen paris-
sa. Osallistujat vaihtavat hyviä käytäntöjä, kehittävät 
uusia lähestymistapoja ja verkostoituvat.

Tukea suurissa yhteistyöhankkeissa voida saada 
projekteihin, joissa esimerkiksi
• kamppaillaan dopingia vastaan ruohonjuuritasolla, 
erityisesti amatööriurheilussa ja kuntoilussa
• taistellaan ottelumanipulaatioita ja sopupelejä 
vastaan
• etsitään uusia näkökulmia väkivallan, rasismin, 
syrjinnän ja suvaitsemattomuuden torjuntaan
• tuetaan hyvän hallinnon periaatteiden toteutumis-
ta eurooppalaisessa urheilussa
• tuetaan EU:n linjausten mukaisesti urheilijoiden 
kaksoisuria eli esimerkiksi opiskelun ja urheilu-uran 
yhdistämistä
• viedään EU:n linjausten mukaisesti sosiaalisen 
inkluusion ja tasavertaisten mahdollisuuksien 
periaatteita urheilun alalle
• edistetään EU:n linjausten mukaisesti fyysistä 
aktiivisuutta, joka vaikuttaa terveyteen.

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urhei-
lutapahtumat

• Julkiset organisaatiot ja muut ei-kaupalliset toi-
mijat voivat hakea Erasmus+ -ohjelmasta tukea 
Euroopan laajuisten urheilutapahtumien järjes-

tämiseen. Lisäksi voidaan tukea kansallisia, mutta 
samaan aikaan useassa Euroopan maassa järjes-
tettäviä tapahtumia.
• Tuettavilla tapahtumilla ei saa tavoitella taloudellis-
ta hyötyä. Ne eivät myöskään voi olla säännöllisesti 
järjestettäviä urheilukilpailuja tai ammattiurheilukil-
pailuja.
• Tukea myönnetään vuosittain 1–3:lle tapahtumal-
le.
• Tapahtumien tulee EU:n linjausten mukaisesti tu-
kea sosiaalista inkluusiota ja tasa-arvoisia osallistu-
mismahdollisuuksia. Niiden avulla myös innostetaan 
ihmisiä urheilemaan ja liikkumaan sekä levitetään 
tietoa liikunnan vaikutuksista terveyteen.
• Varsinaisen tapahtuman lisäksi tukea voi saada 
urheilijoiden, valmentajien, järjestäjien ja tapahtu-
massa työskentelevien vapaaehtoisten kouluttami-
seen tai oheistapahtumien kuten konferenssien ja 
seminaarien järjestämiseen. Tukea voi hakea myös 
tapahtuman jälkipuintiin eli esimerkiksi arviointiin ja 
jatkosuunnitelmien tekemiseen.

Erasmus+ -ohjelman koko rahoituksesta on varattu 
urheilutoiminnoille 265 miljoonaa euroa. Vuoden 
2016 budjetissa ohjelmalle on varattu noin 34 mil-
joonaa euroa. Erasmus+Sport –ohjelman budjetti 
kasvaa joka vuosi, vuonna 2020 sen koko on n. 60 
ME.

Suomalaiset toimijat ovat olleet aktiivisia Eras-
mus+Sport -ohjelmassa, ja hyvin monia järjestöjä ja 
oppilaitoksia on ollut ainakin hankepartnerina tässä 
ohjelmassa. Koordinaattoreina (=hakijoina) hanke-
hakemuksensa ovat saaneet läpi mm. Valo, VAU, 
FIMU ja MAMK.
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8. Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelma edistää kansalaisten 
osallistumista
A. Rahaston luonne

• Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan 
hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta 
ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätök-
sentekoon.
• Ohjelman tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta 

ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista 
Eurooppaa sekä rohkaista eurooppalaisia toimi-
elimiä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja 
kansalaisjärjestöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen.
• Ohjelman perimmäisenä tavoitteena on, että me 
kaikki voimme tuntea Euroopan unionin omaksem-
me.
• Ohjelmasta myönnetään hanketukia (Project 
Grant) ja 1-4 -vuotisia toimintatukia (Operating 
Grant). Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 
185 468 000 euroa.

B. Kenelle 

• Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallis-
tua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja yhdenty-
mistä edistävät sidosryhmät, erityisesti:
• paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edus-
tavat järjestöt, 
• EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushauto-
mot) 
• erilaiset järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi 
kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt 
sekä koulutus- ja tutkimusjärjestöt.

C. Millainen kokoonpano
Hankekonsortion kokoonpano vaihtelee hankera-
hoitussuunnan mukaan. Ohjelma jakautuu kahteen 
osaan (lohkoon): 

1. Eurooppalainen muistiperintö; 
2. Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja 
kansalaisvaikuttaminen.
 o Kuntien välinen yhteistyö (Town twinning )
 o Kuntien tai alue- ja paikallishallinnon väli 
 set verkostot (Networks of Towns)
 o Kansalaishankkeet (Civil Society Projects)

 

Näitä kahta lohkoa täydentävät horisontaaliset 
toimet (”Hyödyntämistoimet”), joissa levitetään ja 
hyödynnetään hankkeiden tuloksia. Hyödyntämistoi-
mista ei myönnetä tukia.
Ohjelmasta myönnetään hanketukia (Project Grant) 
ja 1-4 -vuotisia toimintatukia (Operating Grant) 

D. Hanketuki, Oma rahoitus

• Myöskään tässä rahoituksessa rahoitus ei kata 
kaikkia kuluja. Hankkeen hyväksyttävät kulut ker-
tyvät määriteltyjen suoritteiden (esim. liikkuvuus) 
mukaan ns. könttäsummaperiaatteella. 
 
• Hanketuki voi vaihdella hanketyypin mukaan 
muutamista tuhansista euroista kymmeniin tuhan-
siin. Tuen määrä ei kata kaikkia kustannuksia, ja se 
perustuu suoritteista (esim. matkat) saatuihin könt-
täsummiin.
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E. Valmistelutuki hankkeille

• Suomessa kansallinen toimisto Erasmus+Sport–
ohjelmassa on ”Kansainvälisen yhteistyön ja liik-
kuvuuden keskus eli CIMO”. Heiltä on mahdollista 
saada hyvin konkreettisia neuvoja, siksi CIMO:on 
kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa

Näitä kahta lohkoa täydentävät horisontaaliset 
toimet (”Hyödyntämistoimet”), joissa levitetään ja 
hyödynnetään hankkeiden tuloksia. Hyödyntämistoi-
mista ei myönnetä tukia.

HANKE-ESIMERKKEJÄ

Town twinning -projekti “Europa verbindet – Spiel 
und Sport ohne Grenzen” Bruchsalin kaupunki 
järjesti kahden ystävyyskaupunkinsa kanssa neljän 
päivän Eurooppalaiset musiikki- ja urheilufestivaalit. 

Town twinning-projektissa “Youth Twin Town 
Sports” järjestettiin urheiluturnaus Windsor & 
Maiden¬headssa (UK), mihin osallistuivat kaikki ko. 
kaupungin ystävyyskaupungit. 

EU:n kansalaisten eurooppa-projekti 
“EU:Sport:Future” oli Euroopan laajuinen keskus-
teluhanke Euroopan Olympiakomitean hallinnoima-
na, missä hahmotettiin siinä vaiheessa vasta suun-
nitteilla olleen Erasmus+Sportin linjauksia: kuinka 
liikuntaa ja urheilua parhaiten edistetään. 
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9. Kansanterveys kasvun tu-
kena
A. Rahaston luonne
• Terveysohjelmalla pyritään terveyden edistämi-
seen Euroopassa tiivistämällä jäsenvaltioiden välistä 
yh¬teistyötä, jonka tavoitteena on terveyspolitiikko-
jen parantaminen kansalaisten hyväksi. Ohjelmalla 
tuetaan ja täydennetään jäsenvaltioiden terveysaloit-
teita.
• Ohjelman pohjalta laaditaan vuotuiset työohjelmat, 
joissa määritellään asetuksen (EU) N:o 282/2014 
mu¬kaisilla painopistealoilla toteutettavat toimet. 
Edellä kuvatun perusteella kuluttaja-, terveys- ja 
elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto järjestää 
vuosittain ehdotuspyynnön. Rahoituksen myöntä-
misessä otetaan huomioon vain ehdotukset, jotka 
vastaavat suoraan vuotuisessa työohjelmassa vah-
vistettua aihetta ja kuvausta.

B. Kenelle 
• Yksi EU:n Kansanterveys-ohjelman päätavoitteista 
on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaeh-
käisy ja terveellisten elämäntapojen edistäminen. 
Tämä osa-alue on suosituin kaikista painopisteistä 
hankemäärien osalta. Osa EU:n Kansanterveys-
ohjelman on hyvin tieteellisellä lähestymiskulmalla 
toteutettuja yliopistojen yhteishankkeita, mutta myös 
käytännönläheisempiä hankkeita on toteutettu. 
Liikunnan ja urheilun mahdollisuudet ovat melko 
rajoitettuja.

C. Millainen kokoonpano
• Hakija voi olla yliopisto, terveysalan toimija, järjes-
tö.
• Esimerkiksi epäterveellisen ruokavalion ja fyysisen 
passiivisuuden ehkäisytoimet (”unhealthy dietary ha-
bits and physical inactivity”)ja ” kroonisten sairauk-
sien ehkäisyn hyvät käytännöt (”combatting chronic 
diseases by good practices for prevention”) voivat 
olla mahdollisuuksia myös liikuntaväelle.

D. Hanketuki, Oma rahoitus
• EU:n osarahoittama hankesuunta. 
• EU:n kansanterveysohjelmarahoitusta saaneet 
hankkeet voivat olla hyvin suuria, vähintään satojen 
tuhansien eurojen suuruisia.

E. Valmistelutuki hankkeille
• Suomessa rahoituksella on yhdyshenkilö STM:s-
sä. Käytännön valmisteluun apua on vaikea löytää 
ainakaan Suomesta.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/chafea/health/index.
html 

HANKE-ESIMERKKEJÄ

Projekti “Life Cycle – Keep on cycling” tavoitteena 
oli nostaa ihmisten liikunta-aktiivisuutta sekä nostaa 
pyöräilyn merkitystä esille ns. kestävän kehityksen 
liikennevälineenä. 

Projekti “EPODE European Network” taisteli 
lapsuusajan lihavuutta vastaan paikallisilla toimenpi-
teillä, missä keskityttiin erityisesti ruokavalion paran-
tamiseen sekä liikkeen lisäämiseen. 

“Safety in sports” -projektin tavoite oli vammojen 
ennaltaehkäisymahdollisuuksien esille nostaminen, 
koska hankkeen synnyttämisvaiheessa vakavien 
urheiluvammojen määrä oli nousemassa. 

“PASEO” -projekti tavoitteli 15 Euroopan maassa 
liikunta-aktiivisuuden lisäämistä liikuntapolitiikkaan 
vaikuttamisen kautta erityisesti ikääntyvien, liian 
paljon istuvien ihmisten joukossa. 

10. Life -ympäristöohjelma

A. Rahaston luonne

• LIFE-ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joiden 
tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua, luonnon 
monimuotoisuutta, kestävien energiamuotojen käyt-
töä sekä hillitä ja varautua ilmastonmuutokseen. 
• EU:n ympäristöalan rahoitusväline Life:n hankkeet 
edustavat suurimpia kansallisia ympäristöhankkeita. 
Ne ovat olleet merkittävä panostus suomalaiseen 
ympäristön- ja luonnonsuojeluun jo lähes kahden 
vuosikymmenen ajan.
• Life-ohjelman taustalla on sitä säätelevä EU:n Li-
fe-asetus (N:o 1293/2013)  ja monivuotinen työsuun-
nitelma 2014-2017 .
• Life-rahoituksen hakukierros tapahtuu kerran vuo-
dessa. Haku avautuu alkukesällä ja päättyy syksyllä. 
Hakemus tehdään komission eProposal-palveluun. 
Komission Life-rahoitussivuilla löytyy kaikki hake-
muksen tekemiseen tarvittava tarkempi ohjeistus.

B. Kenelle 

• Haku on suunnattu rekisteröityneille julkishallinnon 
organisaatioille, yksityisille yrityksille ja kansalaisjär-
jestöille Euroopan unionin jäsenmaista. Hakijoiden 
tulee käyttää ohjelman verkkosivuilta ladattavia ha-
kuohjeita, joissa määritellään hakukäytännöt jokai-
selle ehdotuspyynnölle
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C. Millainen kokoonpano

• LIFE jakautuu ympäristön ja ilmastotoimien alaoh-
jelmiin. Esimerkiksi vuoden 2015 kokonaisbudjetti 
oli 240 miljoonaa euroa, josta noin 184 miljoonaa 
myönnetään ympäristönsuojelun ja 57 miljoona 
ilmastotoimien hankkeisiin. Vähintään 55 % ympä-
ristönsuojelun alaohjelman hanketuista on kohden-
nettu luonnon monimuotoisuuden suojeluun.
• LIFE–ohjelma tarjoaa rajoitettuja mahdollisuuksia 
viedä liikuntaa ja urheilua eteenpäin. Rahoitusta voi 
löytyä LIFE-ohjelmasta esim. silloin, kun liikunta-
toiminnan kehittämisessä tai urheilutapahtumassa 
löydetään uusia, ympäristöä säästäviä tapoja toteu-
tukselle (innovatiivisia toimia). On hyvä tunnistaa, 
että rahoitusta liikuntaan ja urheiluun kytköksissä 
oleviin projekteihin on toistaiseksi saatu vähän.

D. Hanketuki, Oma rahoitus

• Life-rahoitus on aina osarahoitusta hankkeelle.
• Life-hankkeiden koko voi olla hyvin merkittävä, 
mutta myös pienemmille hankkeille on oma sijansa.

E. Valmistelutuki hankkeille

• Ympäristöministeriö sitoutuu ehdollisesti vuosittain 
osallistumaan harkitsemaansa määrään strategi-
aansa palvelevan kilpailukykyisen Life  -hankkeen 
rahoitukseen. Päätökset tehdään Ympäristöminis-
teriössä.
• Lisätietoja tästä rahoitussuunnasta saa Ympä-
ristoministeriöstä, yhteystiedot löydät tätä kautta: 
http://www.ym.fi/fi-fi/ministerio/rahoitus_ja_avustuk-
set/life_rahoitus 

HANKE-ESIMERKKI

 “EquineLife”-projekti tavoitteli eettisesti toimivan, 
kestävän kehityksen mallin kehittämistä ratsas-
tusurheiluun. 

Lisätietoja löytyy myös linkistä: http://ec.europa.eu/
environment/life/index.htm 

11. Horizon 2020
A. Rahaston luonne

• Horizon 2020 (lyhenne H2020) on suurin EU:n 
tutkimus- ja innovaatio-ohjelma yli 80 Mrd euron 
rahoituksellaan vuosille 2014-2020. Myös liikunta ja 
urheilu voivat olla sisältöalueena, jos sopiva tutki-
mus- ja/tai innovaatioteema löytyy kaksivuotisista 

työohjelmista. Suomessa Horizon 2020 ohjelman 
tiedotuksesta päävastuun kantaa TEKES. 

Hankkeet voivat olla hyvin isoja kokonaisuuksia niin 
toiminnaltaan kuin budjeteiltaan.

B. Kenelle 

• Horizon 2020 –ohjelmaa edistäville tahoille niin 
julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Liikuntaväki voi 
hyödyntää ohjelmaa verkottumalla sopivasti esim. 
yliopistojen tai tutkimusorganisaatioiden kanssa.

C. Millainen kokoonpano

• H2020 koostuu kolmesta osa-alueesta eli ”pilaris-
ta”:
Huipputason tiede
 1. ERC - Euroopan tutkimusneuvosto
 2. FET - Tulevat ja kehitteillä olevat teknolo 
 giat
 3. Marie Skłodowska-Curie -toimet
 4. Tutkimusinfrastruktuurit

Teollisuuden johtoasema
1. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuustekno-
logioissa
 • Tieto- ja viestintäteknologia
 • Nanoteknologia
 • Kehittyneet materiaalit
 • Bioteknologia
 • Kehittynyt valmistus ja prosessointi
 • Avaruus
 
2. Riskirahoituksen saatavuus
3. Innovointi pk-yrityksissä

Yhteiskunnalliset haasteet
 1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
 2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja met 
 sätalous, merien ja merenkulun sekä sisä 
 vesien tutkimus ja biotalous
 3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia
 4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdenty 
 nyt liikenne
 5. Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehok 
 kuus ja raaka-aineet
 6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa –  
 osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhtei 
 sunnat
 7. Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja  
 sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden  
 suojeleminen
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D. Hanketuki, Oma rahoitus
• H2020-rahoitus on aina osarahoitusta hankkeelle. 
• H2020 -hankkeet voivat olla kooltaan hyvin suuria, 
tueltaan jopa miljoonia euroja. Koko myös kuvaa 
hankerahoituksen haasteellisuutta.

E. Valmistelutuki hankkeille
• H2020–ohjelman tiedotuksesta vastaa Suomessa 
TEKES.

Lisätietoja löydät linkistä: http://www.tekes.eu/hori-
sontti-2020/ 

HANKE-ESIMERKKEJÄ

 “PAPA” -projekti kehitti, toteutti ja arvioi tieteellises-
ti perustellun (evidence-based) valmentajakoulutus-
mallin jalkapalloon. 

“Football Research in Enlarged Europe” (FREE) 
-projektin tavoite oli lisätä tietämystä jalkapallon 
vaikutuksesta koko Euroopan identiteettiin ja kult-
tuurisiin muutoksiin

LIITE 1:
Liikunta- ja urheiluväki EU-ra-
hoituksia hyödyntämässä: 
aiempi ja nykytilanne
Kun Suomi liittyi EU:hun 1990-luvun puolivälissä, ei 
liikunta- ja urheiluväki ollut aktiivisesti hyödyntämäs-
sä EU-rahoituksia. Tähän saattaa vaikuttaa se, että 
liikunnalla ei ollut virallisissa asiakirjoissa mitään 
virallista asemaa. Käytännössä liikuntaa ja urheilua 
ei mainittu ns. EU:n peruskirjoissa toisin kulttuuriala, 
ja siksi mahdollisuuksia ei tunnistettu. EU-rahoituk-
set tulkittiin elinkeinopoliittisiksi rahoituksiksi, missä 
liikunnan kehittämiselle ei olisi mahdollisuuksia.  
Liikuntamatkailun olosuhteiden kehittämiseen rahoi-
tusta haettiin ja käytettiin mm. Kuusamon, Vuokatin 
ja Rukan hiihtoalueilla. 

Kun 1990-luvun loppupuolella paikallistason kehit-
tämiseen erityisesti kylätasolla mahdollistettiin ns. 
toimintaryhmärahoitus (nyk. Leader-rahoitusta), 
erityisesti kyläyhteisöt ja vähitellen myös liikunta- ja 
urheiluseurat maaseutualueella heräsivät liikunta-
olosuhteiden ja –toiminnan kehittämismahdollisuuk-
siin. Kun EU-rahoitukset kansallisella tasolla olivat 
pääosin maakunnalliseen ja alueelliseen kehittä-
miseen suuntaavia ja ne eivät juurikaan mahdol-
listaneet koko Suomea kattavia EU-hankkeita, se 
vaikutti toimijatahoihin myös liikuntajärjestöissä. 

Alueellisina toimijoina liikunnan aluejärjestöt olivat 
selkeästi otollisempia tahoja hyödyntämään EU-ra-
hoitusta kuin valtakunnalliset lajiliitot. Tilanne on 
muuttunut Suomen EU-jäsenyyden alkumetreistä 
selkeästi, liikuntamatkailutoimijoiden jälkeen han-
kekentälle ovat tulleet kylätoimijat, maaseutualueen 
liikunta- ja urheiluseurat, liikunnan aluejärjestöt sekä 
myös vähitellen valtakunnalliset lajiliitot. Erityisesti 
maaseutumaisella alueella toimivat kunnat (ja myös 
toisen ja korkea-asteen oppilaitokset) ovat olleet 
hyödyntämässä EU-rahoitusta 1990-luvun lopulta 
lähtien, mikä näkyy hanketilastoissa.

Sportti EU:ssa –hankkeen eli alueiden Valo/OK:n 
toimeksiannosta tehdyn selvityksen (2014) mukaan 
Järjestöt ja yhdistykset toteuttivat vuosina 2011-
2013 eniten liikuntaa edistäneitä hankkeita, yhteen-
sä 30%. Suurin osa luokkaan sijoitetuista toimijois-
ta oli kyläyhdistyksiä, jotka toteuttivat paikallisia 
Leader-hankkeita maaseutuohjelman puitteissa. 
Toiseksi suurin liikuntaa edistäneiden toteuttajataho 
oli urheiluseurat 26% osuudella. Kaiken kaikkiaan 
yhdistykset toteuttivat hankkeista siis 55 prosenttia. 
Liikuntaorganisaatioiden (urheiluseurat, liikunnan 
aluejärjestöt, muut liikuntaorganisaatiot) osuus kai-
kista hankkeista oli noin 31%. Kun selvityksen mu-
kaan tiedetään, että kuntatoimijat saivat suurimman 
osan sekä julkisesta rahoituksesta että kokonais-
rahoituksesta, voidaan sanoa yhdistystoimijoiden 
(myös urheiluseurat) toteuttavan pienempiä EU-ra-
hoitteisia hankkeita ja kunta- ja oppilaitospohjaiset 
toteuttavat isoimpia EU-hankkeita. Tämä kehitys on 
toki luonnollista, sillä EU-hanke vaatii merkittävän 
omarahoitusosuuden ja sen asettamat haasteet yh-
distyksen/järjestön kassarahoitukselle ovat suuret. 
Tästä syystä verkottuminen haluttujen teemojen 
sisällä on olennaisen tärkeää myös järjestöväelle 
– potentiaaliset hankkeiden hallinnoijat saattavat 
löytyä muualta kuin omasta organisaatiosta.
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LIITE 2:
Tunnistettavia toimijoita han-
kerahoituksen ja verkostojen 
luomisen näkökulmasta
o Kansallisesti
 Seutukunnalliset kehittämisyhdistykset 

 Suomessa 55+1 Seutukunnallista kehittämisyh-
distystä, jotka myöntävät rahoitusta maaseutualueen 
kehityshankkeille kehittämisohjelmiensa mukaisesti 
Leader-rahoituksesta. Erityisessä suosiossa ovat 
liikunnan osallisuutta lisäävät nuorten aktivointihank-
keet, lisäksi huomioitava on tietenkin liikuntainves-
toinnit. Ainut kansallinen EU-rahoitussuunta, joka 
sai lisäresursseja tälle ohjelmakaudelle (250ME-
300ME).
 
 Maakunnalliset liitot: ovat ryhmittyneet rahoitus-
ten hoitamisessa eri tavalla 4:llä eri suuralueella 
kattaen koko Suomen. Maakunnalliset liitot toimivat 
yhteistyössä ELY-keskusten kanssa erikseen sovi-
tulla työnjaolla. Rahoitusta ohjaa valtakunnallinen 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen 
rakennerahasto-ohjelma. Maakuntalähtöinen toteu-
tus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi laa-
ditaan vuosittain toimeenpanosuunnitelmat. Nämä 
kattavat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), että 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdol-
lisuudet
 
 Päivittyvän tilanteen löydät www.rakennerahastot.
fi –nettisivuilta koskien eri suuralueiden toimintamal-
leja.

 Ministeriöt (keskiössä OKM, STM, TEM, MMM) 

 Monet ministeriöt, mm. OKM, STM, TEM ja MMM 
ovat johtaneet Suomen EU-rahoitusohjelmien raken-
tamista omilla vastuualueillaan. Käytännön toteutus 
eli hankkeiden rahoituksen myöntämisoikeudet on 
delegoitu aluetasolle esim. ELY-keskuksille. Eri-
tyisen suuri OKM:n vaikutus on ollut ns. valtakun-
nallisiin ohjelmiin, joiden rahoitukset myönnetään 
valtuutettujen ELY-keskusten kautta. Ministeriöt ovat 
keskeisiä kansallisten rahoitusohjelmien ohjausryh-
missä, missä arvioidaan ohjelmatyön edistymistä ja 
mahdollisesti tehdään tarkentavia ohjeita. Lisäksi 
ministeriöiden työntekijät ovat Suomen edustajia 
EU-tason ohjelmien suuntia päätettäessä, esim. OK-
M:n edustajat tuovat Suomen kantaa ja näkökulmia 
esille Erasmus+Sport –ohjelmakomiteassa.

o Kansainvälisesti
 EU:n Sport Unit 

 EU-komission puolesta liikunta- ja urheiluasioita 
vie eteenpäin EU:n Sport Unit, joka on pieni asian-
tuntijaorganisaatio isossa Koulutuksen ja kulttuurin 
pääosastossa. EU Sport Unitin rooli on Komission 
roolin mukaisesti toimia aloitteen tekijänä eri tyyp-
pisissä Liikuntaa ja Urheilua edistävissä asioissa. 
Joskus aloitteet voivat johtaa hyvinkin nopeasti 
käytännön toimiin esim. rahoituksessa, joskus aloit-
teita viedään vuosikausia esim. Expert Group-työn 
kautta. 

 EACEA 

 EACEA on Erasmus+Sport –ohjelman käytän-
töönpanosta vastaava virasto, joka toimii suhteelli-
sen pienillä resursseilla Brysselissä.

 Expert –groupit Erasmus+ Sportissa 

 Erasmus+Sportin tulevaisuuden poliittista kehi-
tystä ohjataan mm. Expert Grouppien työn kautta. 
Työryhmät perustetaan toimenpideohjelman sisäl-
töjä kehittämän, ja ne tarjoavat näköalapaikan ko. 
teeman eurooppalaiseen kehittymiseen ja hanke-
toiminnan näkökulmasta ”uusien markkinarakojen” 
löytämiseen. Expert Group –tapaamiset ovat erin-
omaisia verkostoitumisen paikkoja.
 Tällä hetkellä on seuraavat Expert Group-asian-
tuntijaryhmät tekemässä työtä:
o Expert Group on Sport, Health and Participation
o Expert Group on Anti-doping
o Expert Group on Sport Statistic
o Expert Group on Sustainable Financing of Sport
o Expert Group on Good Governance
o Expert Group on Education and Training in Sport

 CIMO:n kaltaiset National Agencyt
o Jokaisessa jäsenmaassa nuoriso- ja urheiluoh-
jelmaa viedään jonkin kansallisen viranomaistahon 
kautta. Suomessakin CIMO on yhdistymässä Ope-
tushallituksen kanssa, yhdessä em. organisaatiot 
ovat vuoden 2017 alusta. CIMO:n vahvuus on ollut 
toimijan näkökulmasta se, että CIMO:sta on saanut 
hyvin konkreettista ja käytännönläheistä apua ha-
kemuksissa niin nuorisotyötä kuin urheilua koskien. 
Kansalliset ”National Agencyt” toimivat esim. Urhei-
luohjelman tai Nuoriso-ohjelman toimialalla hyvin eri 
tavalla kuin esimerkiksi Suomessa. 
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 Alueiden komitea
Alueiden komitea (AK) on EU:n neuvoa-antava elin, 
joka koostuu EU:n kaikkien 28 jäsenmaan alue- ja 
paikallistason edustajista. Komiteassa edustajat 
voivat ilmaista mielipiteensä alueita ja kaupunkeja 
välittömästi koskevista EU:n lainsäädäntöehdotuk-
sista. Alueiden komitea antaa Euroopan alueille 
ja kaupungeille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n 
päätöksentekoon ja varmistaa, että alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kannat ja tarpeet otetaan 
huomioon.

Euroopan komission, EU:n neuvoston ja Euroopan 
parlamentin on kuultava alueiden komiteaa valmis-
teltaessa lainsäädäntöä aloilla, joka koskevat suo-
raan paikallis- ja aluehallintoa. Tällaisia aloja ovat 
muun muassa terveydenhuolto, koulutus, työllisyys, 
sosiaalipolitiikka, taloudellinen ja sosiaalinen yhteen-
kuuluvuus, liikenne, energia ja ilmastonmuutos.

 EOC:n verkostot

o EOC:n Brysselin toimiston yhteistyökumppaneihin 
kuuluu iso määrä eurooppalaisia kattojärjestöjä/
Olympiakomiteoita. EOC:n toimisto on hyvä kump-
pani silloin, kun halutaan saada kohdennetusti 
”tuttuja” hankepartnereita. EOC järjestää vuosittain 
useita tapaamisia, missä henkilökohtaiselle vuoro-
vaikutukselle on oma aikansa. Kuitenkin on hyvä 

o tunnistaa, että tuttuus ei riitä, vaan hankkeen tulee 
sopia myös potentiaalisten hankekumppaneiden 
tulevaisuuden suunnitelmiin.

o EOC:n toimistossa työskentelee kv. yhteistyön 
osaajia, ja heillä on jatkuva yhteys Brysselin vaikut-
tamiskanavoihin. Tätä kautta tieto tulevista muu-
toksista esim. rahoituksesta saattaa olla heidän 
tiedossaan jo hyvän aikaa ennen asian virallista 
julistamista.

 ENGSO, TAFISA, ISCA, EFCS jne. Euroopan tai 
maailman laajuisina toimijoina

 Eri eurooppalaiset ja jopa maailmanlaajuiset 
järjestöt ovat kiinnostavia tahoja paitsi itsensä, myös 
jäsenyhteisöjensä kautta.
 o ENGSO
 o TAFISA
 o ISCA
 o EFCS
 

LIITE 3:
Kuinka hankeprosessit mene-
vät eri tasoisissa hankerahoi-
tuksissa
o Pienet, paikalliset hankkeet (Leader-toimintaryh-
mät)
 Käytännössä rahoittaja pyytää ottamaan yhteyttä 
heti, kun oma ajatus on kirkastunut itselle (esim. 
A4:n mittainen kuvaus: mitä, kenelle, miten – kyt-
kennät seutukunnalliseen kehittämisohjelmaan). 
Ry-pohjaisilla Leader-ryhmillä on jokaiselle seu-
tukunnalla oma toimisto, mistä hakija saa apua ja 
neuvontaa, varsinaiset puoltamispäätökset tekee 
Leader-ryhmän hallitus – laillisuustarkastus ja lopul-
linen päätös tehdään oman maakunnan ELY-kes-
kuksessa.

 Leader-tukea haetaan  sähköisesti Hyrrä-verk-
kopalvelun kautta. Hakija tarvitsee voimassa olevat 
KATSO-tunnukset. Lue lisää www.mavi.fi/hyrra. 
Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa syksyllä 2015
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o Isommat, maakunnalliset hankkeet
 Isommissa rakennerahoituksissa mahdollinen 
hankeneuvonta on usein teknisluonteista, itse hank-
keen sisältöön on usein vaikeampi saada palautetta 
ennen päätösvaihetta.

 ESR- ja EAKR –rahoitusta haetaan sähköisesti 
EURA2014 –järjestelmän kautta. Hakija tarvitsee 
voimassa olevat KATSO-tunnukset. Käytännössä 
suurimmassa osassa tarvitaan ns. kuntarahoitus-
osuus mukana olevilta kunnilta ja kaupungeilta. 
Päätösprosessi on maakuntakohtainen, johon 
kuuluu esimerkiksi hankejaoston käsittely, tietyn 
kokoisissa hankkeissa Maakunnan yhteistyöryhmän 
MYR:n tai sen sihteeristön käsittely ja rahoittajavi-
ranomaisen päätös.

o Isot, kansalliset hankkeet
 Valtakunnallisia rakennerahoitusohjelmien toteu-
tusta on delegoitu eri ELY-keskuksille eri puolille 
Suomea. Rahoitusohjelmaa ohjaa ylätasolla ns. 
ohjausryhmä, mutta käytännön rahoituspäätökset 
tehdään vastuuviranomaisen kokoaman ”rahoitus-
ryhmän” valmistelusta.

o Kansainväliset hankkeet
 Kansainvälisiä hankkeita toteutetaan joko ha-
jautetulla tai keskitetyllä toimintamallilla. Apua kv. 
hankkeisiin voi saada Suomestakin vaihtelevasti: 
CIMO:n hallinnoimissa hankkeissa apu voi olla hyvin 
konkreettista neuvontaa, joissakin toisissa tukeudu-
taan vain nettisivuilta saatavaan informaatioon.

 Hajautetusta toimintamallista ovat esimerkki-
nä esim. CIMO:n kautta toteutettavat Erasmus+ 
Nuorisoalan ryhmävaihtohankkeet, joissa kunkin 
hankemaan partnerit hakevat ja saavat rahoitus-
päätöksensä ohjelmakriteerien pohjalta oman maan 
rahoittajaviranomaisilta. Joskus voi käydä niin, että 
osa partnerikonsortion jäsenistä saa myönteisen 
päätöksen, osa kielteisen. Tämä ei välttämättä 
tarkoita koko projektin kaatumista. Hajautetut kv. 
hankerahoitukset ovat tyypillisesti melko pieniä 
rahoitustasoltaan, kuten esimerkiksi Nuorten ryhmä-
vaihdot (10.000-30.000 euroa).

 Keskitetyistä rahoituksista esimerkkinä on esi-
merkiksi Erasmus+ Sport, jossa kaikki hakemukset 
lähetetään sähköisten järjestelmien kautta Brys-
seliin EACEA:lle, joka tekee päätökset annettujen 
ohjelmakriteerien pohjalta hyödyntäen ulkopuolisia 

asiantuntijoita (hankearvioitsijoita). 

 Yleensä kansainvälisissä hankkeissa järjestetään 
joko hajautetusti tai keskitetysti Info-päiviä (Info 
Day) ko. hankerahoituksesta. Tilaisuudet antavat 
perustietoa hakijoille, ja tarjoavat usein mahdollisuu-
den keskustella epävirallisesti suoraan ko. rahoitus-
ta hallinnoivien henkilöiden kanssa. Nimenomaan 
nämä epäviralliset keskustelut saattavat olla antoi-
sia. Usein Info-tilaisuudet striimataan, että perusin-
fon rahoituksen mahdollisuuksista ja huomioitavista 
asioista saa missä tahansa nettiyhteyden päässä. 

LIITE 4:
Eri liikuntatoimijoiden rooli-
tus EU–rahoituksessa
o Toimijat pienemmissä hankkeissa
 Seurat, kyläyhdistykset, liikunnan aluejärjestöt 
jne.
• Jokainen juridinen yksikkö tekee omat päätöksen-
sä hankkeen hakemisesta tai hakematta jättämises-
tä. ”Urheilujärjestelmä” voi vaikuttaa paikallisten toi-
mijoiden aktiivisuuteen lähinnä viestimällä tärkeistä 
teemoista , tarjoamalla ideoita niiden edistämiseen 
(hankeideoista, kohderyhmistä ym.) ja auttaa hanke-
hakemusten tekemisessä. 
• Jos paikalliset toimijat saadaan viestinnällä, vaikut-
tamisella ja kouluttamisella toimimaan ”ison kuvan” 
suuntaan, vaikutus on todella järisyttävä. Täydel-
linen liikuntavuosi voi toteutuessaan toimia tähän 
suuntaan.

o Tietoisuuden edistäjät
 Liikunnan aluejärjestöt, lajiliitot, Valo/OK
• Em. järjestöillä on omissa sidosryhmissään mah-
dollisuus lisätä tietoisuutta näistä mahdollisuuksista 
omille jäsenilleen ja sidosryhmilleen. Tämä voi par-
haimmillaan olla todellista etutyötä omille jäsenille.

o Toimijat ja tietoisuuden edistäjät isoissa hank-
keissa (osa kansainvälisiä)
 Liikunnan aluejärjestöt, lajiliitot, Valo/OK
• Valo/OK, lajiliitot ja Liikunnan aluejärjestöt voivat 
kaikki olla halutessaan aktiivisia toimijoita isoissa 
hankkeissa riippumatta siitä, ovatko ne kansainväli-
siä tai kansallisia hankeita.
• Tällöin em. toimijalla on strateginen ote hanketoi-
mintaan.
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o Hankerahoitukset osana järjestön toimintaa
 Hankerahoitus voi tuoda oman lisänsä esim. 
järjestön toimintaan ja myös budjettiin. Kannattaa 
huomioida, että EU-rahoitus aiheuttaa jossakin vai-
heessa painetta kassavalmiuteen: kansallisissa ja 
kv. rahoituksissa paine on hieman erilainen.

 Kuinka monta hanketta samanaikaisesti voi yhdis-
tys/järjestö/toimija toteuttaa?
• Vastaus: Kysymys on aiheellinen ihan puhtaasti ra-
hoituksellisesta näkökulmasta. Hankkeen hallinnoija 
tarvitsee kassavaroja pyörittääkseen projektia, mikä 
voi nousta ongelmaksi pienemmillä toimijoilla (esim.

järjestöillä).

LIITE 5:
Yleistä kansallisesti haetta-
vista EU-rahoituksista
Uutena piirteenä kansallisesti haettavassa 
EU-rahoituksessa on rahoituksen hakemisen ja 
hallinnoimiseen yksinkertaistamiseen pyrkivät 
toimintatavat. Jo edellisellä ohjelmakaudella 
sovellettiin yksinkertaistettuja rahoitusmalleja, 
esim. ns. flat-rate –rahoitusta tietyissä ESR- ja 
EAKR –rahoituksissa, kuten myös ns. lump-
sum –rahoitusta (könttäsummarahoitusta). Tällä 
ohjelmakaudella myös Leader-rahoituksessa 
käytetään em. yksinkertaistettua rahoitusmallia. 

Yksinkertaistettuja kustannusmalleja ovat prosent-
timääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja 
kertakorvaus (lump sum). Yksinkertaistetut kustan-
nusmallit vähentävät tuensaajan työmäärää erityi-
sesti maksatusvaiheessa, nopeuttavat maksatus-
hakemusten käsittelyä ja vähentävät lisäselvitysten 
tarvetta.

Hakija tekee hakemuksessa esityksen hankkeessa 
käytettävästä kustannusmallista. Hakuilmoituksessa 
ja -ohjeissa voidaan rajata haussa mukana olevia 
kustannusmalleja. Rahoittava viranomainen tekee 
lopullisen päätöksen hankkeessa käytettävästä 
kustannusmallista.  Kustannusmallia ei voi vaihtaa 
hankkeen kuluessa. Yhteishankkeissa ja tuen siirto 
-menettelyn mukaisissa hankkeissa kaikki toteuttajat 
käyttävät samaa kustannusmallia.

Yksinkertaistetuista kustannusmalleista säädetään 
tukikelpoisuusasetuksessa (Valtioneuvoston asetus 
rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten 
tukikelpoisuudesta), joka on vielä valmisteilla. Alla 
esitetyt kuvaukset kustannusmalleista ovat siten 

toistaiseksi vielä luonnoksia.

Prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset 
ESR 17 % ja EAKR 24 %

Pääsääntönä ESR -hankkeissa on 17 %:n flat rate 
-malli ja EAKR -hankkeissa 24 %:n flat rate -mal-
li.  Näissä malleissa osa hankkeen kustannuksista 
korvataan kiinteänä prosenttimääräisenä osuutena 
hankehenkilöstön palkkakustannuksista, jotka mää-
ritellään tarkemmin tukikelpoisuusasetuksessa.

Prosenttimääräisesti korvattavat kustannukset 
15 % (ESR ja EAKR) 
 
Hankkeissa (ESR ja EAKR), joissa on hankkeen si-
sällöstä johtuvat erityisen korkeat matkakustannuk-
set esim. kansainvälisen yhteistyön, verkostomaisen 
toiminnan tai pitkien etäisyyksien vuoksi, voidaan 
käyttää 15 %:n mallia. Tämä poikkeaa edellisestä 
siinä, että matkakustannukset haetaan maksuun 
tosiasiallisten kustannusten perusteella. Muutoin 
jaottelu on sama kuin yllä. Kustannusmallia voidaan 
käyttää vain hyvin perustelluissa tapauksissa rahoit-
tavan viranomaisen harkinnan mukaan.

Yritysten kehittämisavustuksissa on myös mahdol-
lista omaa käyttää 15 %:n prosenttimääräistä mallia. 
Mallista säädetään valtioneuvoston asetuksessa, 
joka annetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi annetun lain nojalla.

Prosenttimääräisesti korvattavat kustannukset 
40 % (vain ESR)

Yllä mainittujen mallien lisäksi ESR -hankkeilla on 
käytössä 40 %:n malli, jossa todennetaan vain palk-
kakustannukset ja kaikki muut hankkeesta aiheu-
tuvat kustannukset korvataan prosenttimääräisenä 
osuutena palkkakustannuksista. Malli on käytettävis-
sä vain hyvin perustelluissa tapauksissa.

Kertakorvaus

Kertakorvausta voidaan käyttää hankkeissa, joissa 
julkisen rahoituksen määrä on kokonaisuudessaan 
enintään 100 000 €. Julkiseen rahoitukseen laske-
taan haettavan tuen (eli EU:n ja valtion rahoituksen) 
lisäksi hankkeen kunta- ja muu julkinen rahoitus 
(ml. sekä hakijan hankkeeseen itse osoittama 
omarahoitus että ulkopuolinen rahoitus). Rahoittava 
viranomainen päättää, voidaanko hankkeen rahoitus 
myöntää kertakorvauksena.
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Kertakorvaushankkeessa on hankkeen tuloksen ja 
toteutettavat toimenpiteet oltava selkeästi ja yksise-
litteisesti määriteltävissä. Kertakorvausta haettaes-
sa on hakemuksessa esitettävä yksityiskohtainen 
kustannusarvio. Kustannusarvion määrittelyssä 
voidaan hyödyntää 17%:n (ESR-hankeet) tai 24% 
(EAKR-hankkeet) prosenttimääräistä osuutta palk-
kakustannuksista ns. flat rate -mallin mukaisesti.

Maksatushakemuksessa ei yksilöidä toteutuneita 
kustannuksia tai toimiteta niitä koskevia tositteita, 
vaan maksatus perustuu hankkeessa syntyneen 
tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Kertakor-
vaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määri-
telty tulos on saavutettu. Kertakorvaus voidaan
jakaa osiin, jolloin jokaiselle osalle määritellään 
erikseen tulos tai toimenpide, jonka saavuttamiseen 
maksatus perustuu.

Tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten 
mukainen malli

Tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten malli on 
tarkoitettu käytettäväksi vain hyvin perustelluissa 
poikkeustapauksissa, jos rahoittava viranomainen 
on erikseen ilmoittanut, että tämä kustannusmalli on 
mukana haussa. Kustannusarviossa tulee ilmoittaa 
hankkeen kustannukset ja kustannusten perustelut 
kustannuslajikohtaisesti. Kustannusten tulee olla 
tukikelpoisia rakennerahastohankkeita koskevien 
säädösten mukaan ja ne on todennettava maksatus-
hakemusten yhteydessä. Tutustu tarkemmin tukikel-
poisuusasetukseen.

Liite 6.  
Liikunta- ja urheiluväen 
strateginen lähestymistapa 
EU-rahoitukseen
kirjoittaja Jorma Savola, Timo Hämäläinen on muo-
kannut kevyesti kappaletta 5

Liikunta- ja urheiluväki EU -rahoituksen äärellä

1. EU:n tapa toimia

Tämä dokumentti avaa Euroopan Unionin rahoitus-
ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia Suomen liikun-
ta- ja urheiluväelle. Rahoitusohjelmia on liikunnan ja 
urheilun näkökulmasta kahden tyyppisiä.  

(1) Ne on kohdennettu liikuntaan ja tarjoavat resurs-
seja suoraan urheilun ja liikunnan sisäiseen kehitys-

työhön. 
(2) Ne ovat sektorikohtaisia esimerkiksi terveyden 
edistämiseen selkeästi kohdennettuja tai yleisluon-
toisia, jolloin liikunta ja urheilusektorilta rahastoa 
lähestyvän on oltava luova ja kekseliäs. Useimmiten 
tämä merkitsee, että liikunta ja urheilu edistävät sel-
laisia yhteiskunnan näkökulmasta keskeisiä asioita 
kuten syrjäytyminen, terveys, ympäristö, työllisyys 
tmv.

Käytännöllisimmillään nämä rahastot tuovat ta-
loudellisia ja yhteistoiminnallisia resursseja sekä 
yhteiskunnallista merkittävyyttä toimijoitten arkeen, 
luovimmillaan ne toimivat innovatiivisen ajattelun 
käynnistäjinä poikkihallinnolliselle eri toimijatahoja 
yhdistävälle kehitystyölle, kansainvälisen toimin-
taympäristön asiantuntijoineen.

Pääosin nämä rahastot edustavat EU:n poliittisessa 
ohjauksessa ns. pehmeää säätelyä, avointa koor-
dinaatiota, jota johdetaan tavoitteilla kun taas EU:n 
sääntelyn kovia keinoja ovat lainsäädäntö sekä 
erilaiset sopimukset, direktiivit ja päätökset.

EU sanastossa keskeinen termi on ”policy”, suomek-
si politiikkatoimet, joilla poliittiset päätökset saate-
taan käytännön toimenpiteiksi. EU:n toiminnoissa 
etuliitteeksi liitetään usein ”evidence based”. Tämä 
”Evidence based policies” -käsite tarkoittaa, että 
policies eli politiikkatoimet valmistellaan tutkimustie-
dolla ja ennakoivalla tutkimuksella. Ja että politiikka-
toimien jälkikäteisarvionti on paitsi selvitysluonteista 
toteavaa tietoa myös tieteellisistä lähtökohdista 
tehtävää arviointitutkimusta.

Urheilu- ja liikuntakultuurin näkökulmasta EU:n 
tavassa toimia on haastavaa tunnistaa, että kansa-
lais- ja edunvalvontajärjestöillä sekä maakunnilla, 
kunnilla ja yrityksillä ovat omat edunvalvonta- ja vai-
kuttamisverkostonsa ajamassa omia intressejään. 
Siksi tähän dokumenttiin on kuvattu lyhyesti myös 
EU:n toimintalogiikkaa, joka toimii taustalla politiik-
katoimia ja niihin kytkettyjä rahastoja luotaessa, toi-
meenpantaessa ja seuratessa. Systeemin tuntemus 
antaa mahdollisuuden myös vaikuttaa.

Haastavan rahoitusjärjestelmistä tekee siis se, että 
EU:ssa ei tarvitse tyytyä passiiviseksi vaikuttamisen 
kohteeksi ja rahoituksen hakijaksi, vaan voi myös 
vaikuttaa EU -politiikkaan, hankkeisin ja ohjelmiin 
sekä itse rahastojen toimintalogiikkaan.



EU:n rahastot ovat laaja-alainen kokonaisuus, joissa 
kohdistetaan resursseja mm.
- tutkimikseen ja kehitystyöhön,
- sosiaali- ja terveysasioihin,
- ympäristökysymyksiin,
- lasten ja nuorten hyvinvointiin, kasvuun ja kehityk-
seen,
- kulttuuriin,
- koulutukseen ja
- liikutaan ja urheiluun.
Ja kuten edellä viitattiin liikunta ja urheilu voidaan 
periaatteessa yhdistää luovuudella ja ”poikkihal-
lintoidealla” lähes kaikkeen yllä olevassa listassa 
lueteltuun.

2. Rahastoista lyhyesti

Erillisessä ”käytännön EU-euroja liikunnalle ja 
urheilulle –liitteessä” rahastoja kuvataan yksityis-
kohtaisesti. Seuraavassa kuitenkin lyhyt johdanto 
rahastoihin. Rahastokokonaisuus nimittäin selkiytyy 
merkittävästi, kun se jaetaan kahteen ryhmään: (1) 
kansalliset EU -rahastot sekä (2) EU:n erillisrahas-
tot.

2.1. Kansalliset rahastot

Kansallisten rahastojen toimintalinjat määritellään 
EU -tasolla, mutta rahastojen kriteeristöä ja kansal-
linen tapa toimia räätälöidään maakohtaisesti. Ts. 
Suomen kansallisesti hallinnoidut EU -rahastot – 
esimerkiksi Maaseutuohjelma, Euroopan Sosiaalira-
hasto (ESR), Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) 
- hoidetaan suomalaisen hallintokoneiston toimesta. 

2.2. EU erillisrahastot

Erillisrahastojen avulla em. kansallisten rahastojen 
rinnalla Euroopan komissio myöntää suoria avus-
tuksia EU:n tavoitteita, ohjelmia ja EU – politikkaa 
toteuttaville hankkeille. Näiden monikansallisten 
hankkeiden taustalla ovat EU:n toimintaa ohjaavat ja 
rahoitusta suuntaavat asiakirjat.
Esimerkiksi urheilun ja liikunnan kannalta keskeisim-
män rahaston Erasmus+  Sport-ohjelman  taustalla 
vaikuttavat mm. seuraavat dokumentit:
A. EU Physical Activity Guidelines,
B. EU Commission White Paper on Sport,
C. EU Work Plan for Sport 2014-2017,
D. EU Guidelines in Dual Careers
E. jne.

Näiden dokumenttien sisällöt hakijoiden ja hake-
muksen ympärille rakennettavan asiantuntijaverkos-
ton on tunnettava perusteellisesti reagoidessaan 
vuosittain julkaistaviin ehdotuspyyntöihin (call for 

proposals).  Erityisesti EU:n erillisrahastojen haku-
prosessi vaatii useimmiten laajan moniammatillisen 
tiimin ja laajat kansainväliset kontaktit.

3. EUn ”tapa ajatella”

Kuvio 1 asettaa liikunta- ja urheiluväelle kysymyk-
sen sopeudutaanko ylhäältä annettuun järjestel-
mään vai toimitaanko tavalla, jolla vaikutetaan itse 
järjestelmään.

EU:n toimintalogiikka, tapa ajatella politiikkatoimista 
ja rahoitusinstrumenteista, on pelkistetysti seuraava: 
 
o tarvitaan poliittinen tahto, joka ilmaistaan politiik-
katoimilla (policy). Poliittisen tahdon ”määrittelemi-
seen”, politikkaohjelmien laadintaan samoin kuin 
toimien vaikutuksen seurantaan käytetään tutkittua 
tietoa (research). Keskeisintä on lopulta käytännön 
toiminta ja toimeenpanevat tahot (practice). Toi-
menpano on niin keskeinen osa tätä toimintatapaa, 
että tälle taholle on annettu mahdollisuus poliittisen 
järjestelmän rinnalla vaikuttaa ”systeemiin”. 

Kuvio 1. yksinkertaistaen kuvaa toimintatavan (vie-
reisellä sivulla).
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Seuraavassa on kuvattu lyhyesti ”EU:n tapa ajatella” 
sekä itse hakuprosessi ja rahastojen taustalla tehtä-
vä työ, joka synnyttää rahastoilla tuottavia politiikka-
toimia kuten ohjelmia ja hankkeita.

Toimeenpanijat (practice).  EU hyväksyy kehi-
tysohjelmissaan toimijoiksi yleensä oikeustoimi-
kelpoisen hakijan. Liikuntaa ja urheilua sivuavissa 
rahoitussuunnissa hakijoita voivat siis olla esim. 
liikunta- ja urheilujärjestöt seuroineen sekä kou-
lut, oppilaitokset ja muut julkiset toimijat. Joissakin 
tapauksessa kaupalliset yritykset on suljettu ulos 
rahoituksista (Erasmus+Sport), mutta joissakin 
tapauksissa on yrityksille aivan omat rahoitusläh-
teensä (jonne taas järjestöt tai julkiset toimijat eivät 
pääse).

Poliitiikkatoimet (policy). Poliittisen järjestelmän 
järeimpiä keinoja ohjata ja vaikuttaa ovat lainsää-
däntö sekä erilaiset sopimukset, direktiivit ja pää-
tökset. Pehmeämpiä politiikkakeinoja ovat mm. 
hankkeet ja ohjelmat. Näiden keinojen käyttöönotto 
ja vaikuttavuuden varmistus edellyttää poliittisilta 
päättäjiltä kuin politikkatoimen valmistelijoilta osallis-
tavaa otetta niin käytännön toimijoihin kuin tutkimus-

yhteisöön. 

Tiedeyhteisö (research). Keskeinen viiteryhmä 
toiminnalle, johon vaikuttavat ja jota tietyiltä osin 
ohjaavat poliittinen päätöksenteko ja päätöksiä 
toimeenpaneva hallintokoneisto, ovat yliopistot, 
tutkimuslaitokset, tutkijaryhmät ja yksittäiset tiede-
miehet. Roolina on ennakoiva tutkimus- ja arvioini-
työ, käynnissä olevaa politiikkatoimen valmistelua 
tukeva tutkimus, toimeenpanon väliarviointi sekä 
voimaansaatetun ohjelman, politiikkaohjelman tai 
jonkun muun politiikkatoimen vaikutusta seuraava 
selvitys. Jälkikäteisarvionti tehdään parhaimmillaan 
tieteellisistä lähtökohdista.

Kuvio 1. Tämä kuvio kertoo yksinkertaen EU:n tavan toimia, mikä perustuu seuraaviin kolmeen 
elementiin: practice – policy – research.
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4. EUn rahastojen toimintaidea (rahoitusinstru-
menttien tarkoitus)

Kansallisten EU -rahastojen ja EU:n erillisrahastojen 
toimintaidea on kuvattu seuraavassa.

4.1. Kansalliset rahastot (Prosessit rahastojen taus-
talla)

Kansallisten EU-rahoitusohjelmien raamit tulevat 
EU-tasolta, missä ne kulkevat normaalin valmis-
teluprosessin: EU-komissiolta aloite, jäsenmaat 
ja Europarlamentti lausunto ja yhteisen kannan 
muodostaminen sekä päätös, EU-komissio toteutus 
jäsenmaiden suuntaan. Rakennerahastojen päälin-
jaukset tulevat siis EU-tasolta, mutta kansallisella 
tasolla tehdään pitkälti omaan toimintaympäristöön 
kohdentaminen. Lisäksi maakunnilla on oma roolin-
sa maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunni-
telmien laadinnassa. 
Rahastojen hallinnointi on enemmän teknistä työtä, 
nykyisellään rahoituksia hallinnoi tapauskohtaisesti 
esim. ministeriö, ELY-keskus tai maakunnallinen 
liitto. Kuitenkin myös hallinnoijalla on suuri merkitys 
siinä, miten ylhäältä annettuja ohjeistuksia tulkitaan.

4.2. Erillisrahastot (Rahoitusinstrumenttien kriteerien 
synty)

EU rahastoja tarkastellaan käytännöllisimmillään – 
tai pahimmillaan – pelkkinä rahoitusaparaatteina, 
joita lähestytään ammattitaitoisten hakemusam-
mattilaisten johdolla ja jossa varsinaiset substans-
siammattilaiset tulevat jälkijoukoissa. Vastaavasti 

kehittämis- tai jopa innovaatio-otteella tapahtuva 
lähestyminen tapahtuu substanssiammattilaisten 
johdolla, jota hakemusammattilaiset avustavat. Ku-
viossa 1. Ensimmäistä eli käytännöllistä lähestymis-
tapaa kutsutaan ”Resurssilähtöiseksi projektiksi” ja 
jälkimmäistä kehittämis/innovaatio -lähestymistapaa 
”Strategialähtöiseksi hankkeeksi”. 

Strategialähtöiseksi toimintatapaa voidaan kutsua 
siksi, että strategiassa keskeistä on ympäristöana-
lyysi ja ympäristömuutosten jatkuva havainnointi. 
Eikä nykymaailmassa ole yhtään merkittävää elä-
mänalaa, jossa ei tarkkailla sitä mitä ko. sektorilla 
EU:ssa puuhataan.

Kuviossa tämän tarkkailukohteen nimi on ”EU 
-policies”. Käsitettä kutsutaan suomeksi ”politiikka-
toimiksi”. Strateginen ajattelu edellyttää, että EU:n 
politiikkatoimia seurataan ja kun EU suuntaa rahoi-
tusaparaattinsa rahoittamaan strategisesti tärkeitä 
sektoreita, niin rahastosta haetaan resursseja. Käy-
tännöllisellä hakijalla haku on aina päällä, olipa raha 
kohdennettu mihin tahansa.
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Seuraavassa on lyhyesti kuvattu strategisen EU 
-hankkeen logiikka seuraamalla kuviossa 2. kuvat-
tua vaiheittaista prosessia.

Vaihe 1. EU:n politiikkatoimista (EU policies) on tun-
nistettu ohjelma, jossa on oman toiminnan kannalta 
tärkeitä strategisia elementtejä. Usein tämä ohjelma 
liittyy jo aiemmin EU -asiakirjoihin kuten ”guideli-
nes”, ”white paper” tai vastaavaa. Hetki käytännön 
hakemusprosessille lyö, kun rahastosta tulee ehdo-
tuspyynnöt, ”call for proposals”. Toisaalta, jos tässä 
vaiheessa herätään hakuprosessiin tilanteessa, 
jossa joudutaan aloittamaan alusta, on prosessi lä-
hellä epäonnistumista jo alkuunsa. Vastaavasti, jos 
jo aiemmin on tiedossa tärkeimmät hankepartnerit 
ja ymmärrys ohjelman sisällöstä, on hakuprosessi 
käynnistynyt oikein.

Vaihe 2. Haun tekninen osaaminen on vaativaa - ja 
mielellään – ammatti-ihmisten työtä. Toisaalta myös 
substanssiosaajasta voidaan suoraan kouluttaa 
hakemustekniikan osaaja, mutta se ei ole suosi-
teltavaa, jos ammattilainen on saatavilla. Subst-
anssiosaajat ovat kuitenkin keskeisimmät henkilöt 
hakemusprosessissa, mutta heiltä edellytetään alan 
politikkatoimien tuntemusta. Ihanteellinen on tiimi, 
jossa roolit menevät hieman sekaisin eli tekninen 
osaaja alkaa ymmärtää substanssia ja vastaavasti 
substanssiosaaja tekniikkaa.

Vaihe 3. Varsinaisen hakemuksen rakentaminen on 
strateginen prosessi, jossa yhdistyy kolme ulottu-
vuutta: käytäntö/practice, politiikkatoimet/policy ja 
tutkimus/research. Hakemukselle on tärkeää, että 
siinä yhdistyvät tasapainoisella tavalla politiikkaoh-
jelma/mat, joiden keskeisiä osia pannaan toimeksi, 
käytäntö, joka toimii ruohonjuuritasolla ja tutkimus, 
joka on integroitu osaksi hanketta.

Vaihe 4. Lopputuloksena on projekti, joka tuo 
merkittävää lisäarvoa sen eri osapuolille. Parhaim-
millaan saadaan voimaa EU:n politiikkatoimista, 
luodaan ja vahvistetaan kansainvälistä asiantunti-
javerkkoa ja siinä tehtävää asiantuntijayhteistyötä 
sekä luodaan yhteisen tekemisen kautta yhteys 
tutkijoihin ja tiedeyhteisöön. Bonuksena voi olla 
työskentelykonteksti, jolla muussakin toiminnassa 
kyetään yhdistämään käytäntö, tutkimus ja yhteys 
poliittiseen järjestelmään.

Kuviossa 2. punaisena lankana on se, että sopeu-
dutaan olemassa olevaan järjestelmään. Toisaalta 
suomalaisessa toimintatavassa on kokemusta ei 
vain sopeutua olemassa olevaan, vaan myös vaikut-
taa järjestelmään. Kuvio 2. kertoo pelkistäen tämän 
prosessin.

Kuvio 2. Käytännön toimijat sopeutuvat tässä järjestelmässä annettuun järjestelmään.
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Kuvio 3. 
Seuraavassa on kuvattu kuvioon 3 tukeutuen juuri ne vaiheet, mitä tapahtuu ennen kuin poliittisen päätök-
sentekoprosessin ja erilaisen vaikuttamisen ja lobbauksen seurauksena on syntynyt poliittinen ohjelma, 
asiakirja tai vastaava, jonka toimeenpanoa lähdetään tukemaan rahastoilla. Taustalla on ajatus, että tuohon 
prosessiin voisi osaltaan myös vaikuttaa, mutta jo pelkästään tuntemalla tämänkin prosessin, on eittämättä 
parempi myös rahastojen hyödyntäjänä. 

Vaihe 1. EU:n jäsenvaltiot ovat aktiivisesti tarjoamassa ideoita  Komission suuntaan, jolla on ns. aloiteoi-
keus. 
Vaihe 2. Kansalliset liikunta- ja urheilujärjestöt sekä muut intressiryhmät vaikuttavat kansalliseen kantojen 
muodostukseen sekä esitettäviin ideoihin.
Vaihe 3. Päätöksiä edeltävää valmistelutyötä tehdään EU:ssa poliittisten päättäjien, virkakoneison sekä 
erilaisten asiantuntijoitten vuorovaikutuksella.
Vaihe 4. Erilaisilla edunvalvontaryhmien edustajilla on vaikutusta asioiden valmistelun kaikissa vaiheissa.

5. VALO/OK:n toimintatapa EU-rahoituksessa

Valo/OK:n EU-asiat määritellään mm. VALO/OK:n 
kansainvälisyysstrategiaa laadittaessa. 
Tavoitteena on vaikuttaa EU-poliittisiin asioihin asial-
lemme myönteisesti sekä hyödyntää liikunnalle ja 
urheilulle saatavissa olevat EU-rahoitukset maksi-
maalisesti. Tämä työ ei onnistu yhdenkään organi-
saation omin voimin, mutta asioihin voidaan vaikut-
taa, kun se tehdään tietoisesti ja systemaattisesti.

Alla listausta Liikunta- ja urheiluväen EU-strategian 
laatimisessa huomioitavista elementeistä: liikunta- ja 
urheiluväen tulee
1. Tietää ja tunnistaa EU:n poliittiset linjaukset ja 
niiden taustalla olevat prosessit

2. Toimia kahdella tasolla
• Valo/OK:n tulee toimia yhdessä OKM:n kanssa, 
koska ministeriöllä on jäsenvaltion edustajana 
paikka ja yhteydet päätöspöytiin – ”vaikutetaan itse 
järjestelmään”
• Tuetaan ja koulutetaan asiantuntijoita ja tuetaan 

potentiaalisia hakijoita, jolloin ”annettuun järjestel-
mään sopeudutaan”

3. Luoda strategiset liittoumat ja työprosessit
• Kansallisen verkoston ja kv. verkoston luominen 
tässä teemassa.

4. Keskittyä hakuprosessien kehittämiseen:
• tehdään tunnetuksi EU:n poliittiset linjaukset, stra-
tegia ja niistä johdetut rahoitusinstrumentit

5. Toimeenpanna strategiaa eri toimilla
• EU-hankkeen strategisen viitekehyksen rakenta-
minen kansainvälisille rahoituksille sekä kansallisille 
rakennerahastoille
• asiantuntevien partnereiden tunnistaminen. app-
licant/coordinator –rooli joko omitaan halutuissa 
asioissa tai ”myydään” muualle
• varmistetaan itselle keskeinen partner-rooli
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