
 

 

 

§ Erasmus nuorille yrittäjille on kansainvälinen vaihto-ohjelma, joka antaa uusille yrittäjille tai 
yrittäjiksi haluaville mahdollisuuden oppia kokeneilta pienyrittäjiltä muissa yrittäjävaihto-
ohjelmaan osallistuvissa maissa.  

§ Kokemuksia vaihdetaan viettämällä aikaa kokeneen yrittäjän kanssa, jolloin uusi yrittäjä saa 
kehitettyä pienyrityksen hoitamiseen tarvittavaa osaamista 

§ Vaihtoaika 1-6 kk 

§ Voit osallistua ohjelmaan uutena yrittäjänä, jos: 

§ Aiot vakaasti perustaa yrityksen toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman 
perusteella 

§ Olet perustanut oman yrityksen viimeisten 3 vuoden aikana. 

§ Yrityksesi tai tuleva yrityksesi tai toimintasi voi olla millä tahansa sektorilla, eikä ikärajaa ole 

§ Voit osallistua ohjelmaan myös isäntäyrittäjänä 

§ Asut pysyvästi jossakin yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvassa maassa. 

§ Olet pienen tai keskisuuren yrityksen omistaja, johtaja TAI henkilö, joka on suoraan mukana 
yritystoiminnassa hallituksen tasolla. 

§ Olet harjoittanut yritystoimintaa useita vuosia. 

§ Olet valmis jakamaan tietosi ja kokemuksesi uuden yrittäjän kanssa ja toimimaan 
mentorina 

§ Ohjelmaan osallistumisen edellytykset uudelle yrittäjälle 

§ Sinun on asuttava pysyvästi jossakin yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvassa maassa. 

§ Sinulla on oltava konkreettinen projekti tai liikeidea, joka on kuvattu 
liiketoimintasuunnitelmassa. 

§ Sinun on oltava motivoitunut ja sitoutunut yhteistyöhön kokeneen yrittäjän luona toisessa 
yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvassa maassa. 

§ Sinun on oltava valmis osallistumaan isäntäyrittäjän yrityksen kehittämiseen ja annettava 
käyttöön taitosi ja tietosi. 

§ Sinun on oltava valmis tarvittaessa täydentämään ohjelmasta saatavia varoja ulkomailla 
oleskelusi kustannusten kattamiseksi 

§ Mitä hyödyt osallistumisestasi? 

§ Ensi käden tietoa yritystoiminnan aloittamisesta monilla aihealueilla, kuten 
markkinoinnin/myynnin, taloushallinnon, asiakassuhteiden ja yrityksen rahoituksen saralla. 
Saat myös mahdollisuuden parantaa liiketoimintasuunnitelmaasi 



§ Itseluottamuksen ja taitojen lujittaminen: toimialakohtainen tietämys tai osaaminen, 
tekniset ja hallinnolliset taidot. 

§ Mahdollisuudet yhteistyöhön toisten yrittäjien kanssa ja rajat ylittävän 
liiketoimintayhteistyön kehittäminen. 

§ Verkostoituminen ja lujien suhteiden rakentaminen, mikä voi olla hyödyllistä 
molemminpuolisessa konsultoinnissa, liiketoimintasuosituksissa ja liikekumppaneiden 
etsimisessä ulkomailta. 

§ Tutustuminen toisiin kulttuureihin ja organisaatioihin ja yritysten toimintaan toisessa 
yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvassa maassa. 

§ Tutustuminen toisen yrittäjävaihto-ohjelmaan osallistuvan maan liiketoimintaympäristöön. 

§ Parempi kielitaito. 

§ Laadit ja allekirjoitat laatusitoumuksen, joka takaa sujuvan työskentelysuhteen sinun ja 
isäntäyrityksen välillä 

§ Osallistumisen tavoitteet ja toimintasuunnitelma 

§ Sopimus apurahan maksamisesta: Apurahan suuruus vaihtelee kohdemaan mukaan 
530e/kk – 1000e/kk 

§ Olen kiinnostunut, miten etenen? 

§ 1.Haku 
Sekä uudet että kokeneet yrittäjät voivat hakea ohjelmaan verkkorekisteröitymistyökalulla 
(www.erasmus-entrepreneurs.eu). Tässä vaiheessa sinun on myös otettava yhteys 
haluamaasi välittäjäorganisaatioon (sonja.kuosmanen@haaga-helia.fi , timo-
pekka.uotila@haaga-helia.fi) 

§ 2. Yrittäjäkumppanien etsiminen 

Kun hakemuksesi on hyväksytty, pääset tutustumaan verkkotietokantaan, jossa on muita 
ohjelmaan osallistuvia uusia yrittäjiä ja isäntäyrittäjiä. Voit myös etsiä isäntäyrittäjän itse. 

§ 3. Sitoutuminen ja valmistelu 
Mukana olevat osapuolet (siis uusi yrittäjä, isäntäyrittäjä ja heidän paikalliset 
yhteyspisteensä) laativat laatusitoumuksen, jossa kuvataan työ/oppimisprojekti, tehtävät, 
vastuut, tulokset sekä vaihtoon liittyvät taloudelliset ehdot ja lainopilliset seuraamukset.  

§ 4. Toteutuspanovaihe  
Toteutat vaihdon yhtenä tai useampana ajankohtana tarpeidesi mukaan ja sinua pyydetään 
täyttämään palautelomake 

 

Lisätietoa: 

• Ohjelman nettisivut: www.erasmus-entrepreneurs.eu 
• Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Erasmus for Young Entrepreneurs -välittäjäorganisaatio 

Suomessa 
o Sonja Kuosmanen, sonja.kuosmanen@haaga-helia.fi 
o Timo-Pekka Uotila, timo-pekka.uotila@haaga-helia.fi 

 

 


