
Erasmus+ KA210 
Pienimuotoiset 
kumppanuushankkeet 2021
Hakulomake
Sektorien yhteinen hakuneuvontawebinaari 26.4.2021
SCH – VET – ADU



Webinaarien
materiaalit
• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/eras

mus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-
hankesuunnittelu-i
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Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden tavoitteet
• Suunnattu erityisesti pienille organisaatioille ja uusille E+ toimijoille 

sekä niille, joilla on vähemmän kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä

• Matalalla kynnyksellä mukaan ohjelmaan > yksinkertaisempi 
hakeminen ja hallinto

• Tavoitteena esimerkiksi yhteistyön käynnistäminen, hyvien käytäntöjen 
vaihtaminen, verkostoituminen 

• Hanke voi sisältää joustavasti erilaisia toimintoja: toisilta oppimista, 
pienimuotoista kehittämistä, työpajoja, tapaamisia jne.

• Parannetaan toiminnan laatua, kehitetään kv-yhteistyövalmiuksia, 
edistetään erilaisten verkostojen luomista ja kehittämistä (paikallisesti,  
alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti)
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Pienimuotoinen kumppanuushanke 
pähkinänkuoressa:

27/04/2021 Opetushallitus 4

• Kesto 6 - 24 kk

• Vähintään 2 kumppania 2 ohjelmamaasta (min. koordinaatori ja yksi partneri)

• Jokaisella hakijalla (koordinaattori) ja partnerilla pitää olla OID-koodi

• Partnerit vain ohjelmamaista, 

• Kaksi hakuaikaa vuodessa

• 20.5.2021 / hanke alkaa 1.11.21- 28.2.2022

• 3.11.2021 / hanke alkaa 1.3.2022-31.5.2022

• Avustus: kertakorvaus 30 000 € tai 60 000 €

• Koordinoiva organisaatio jättää hakemuksen oman maansa kansalliseen toimistoon koko 
partneriryhmän puolesta.



Erasmus+ 2021 hakukierros:

Matalalla kynnyksellä yhteydessä OPH:n yhteyshenkilöihin: uusi toiminto

• DL 20.5. klo 13 Suomen aikaa

• OID – kaikilta organisaatioilta, jotka mukana hakemuksessa

Älä jätä viime tinkaan: voit pyytää hyvissä ajoin (jo nyt?):

• DoH = Declaration of Honour

• Mandaattikirjeet partnereilta

7.5. kyselytunti klo 14-15
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1 Hakulomakkeen esittely



Huomio online-lomakkeessa
• Pidä lomake auki vain yhdellä välilehdellä ja yhdellä selaimella kerrallaan 

• Järjestelmä tallentaa lomaketta automaattisesti tekstiä syötettäessä.

• Sisältökysymysten teksti kannattaa työstää toisella alustalla.

• Täytä kentät rauhallisesti, jotta järjestelmä ehtii tallentaa syötetyt tiedot.

• Hakulomakkeen voi ladata itselleen pdf-muodossa, jonka avulla hahmottaa 
hakemuksen kokonaisuuden (kaikki kohdat, joihin on jo vastattu)

• Voit jakaa hakemuksen luku- ja/tai kirjoitusoikeudet kollegoille / partnereille 
hakemuksen sisällysluettelon kohdasta ”Sharing”.
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Valitse oikea KA2-hakulomake
Small-scale Partnerships

• Yleissivistävä koulutus (School Education) KA210-SCH

• Ammatillinen koulutus (Vocation Education and Training) KA210-VET

• Aikuiskoulutus (Adult Education) KA210-ADU

• Nuoriso (Youth) KA210-YOU

• Korkeakoulutuksella EI pienimuotoisia kumppanuushankkeita
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Ennen hakulomakkeen täyttämistä
• Muodosta partneriryhmä, tee hankesuunnitelma, määrittele hankkeen 

tavoitteet ja toiminnot. Tämän jälkeen tiedot on helpompi viedä 
hakulomakkeelle. 

• Pyydä partnereilta OID-koodit ja yhteyshenkilöiden tiedot (Associated persons: 
Legal representative ja Contact persons) lomaketta varten. 

• OID tuo hakulomakkeeseen organisaation perustiedot (korkeakoulut: ECHE!)

• Kartoita myös liitännäispartnerit (associated partners) – he eivät tarvitse OID-
tunnusta.

 Lataa Declaration on Honour sekä mandaattikirjeet vasta 
perustietojen syöttämisen jälkeen, jolloin tiedot päivittyvät suoraan 
lomakkeisiin!
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Ohjeita hakijoille

• How to complete the application form 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/H4ODIg

• Applicant Guides - Submission phase
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Applicant+Guides+-
+Submission+phase

• Linkki löytyy hakulomakkeesta ”?”-symbolin takaa oleviesta ohjeista.



Oma aloitettu hakemus
• Applications > My Applications
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Kuvat & ohjeet: 
https://webgate.ec.eu
ropa.eu/fpfis/wikis/dis
play/NAITDOC/My+Ap
plications



Hakemuksen perustiedot & pdf
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• Lomakkeen voi ladata pdf -muodossa (oikea yläkulma)

• Pdf-dokumentista hahmottaa hyvin hakemuksen kokonaisuudessaan (jos haluaa nähdä 
kaikki kysymykset, pitää täydentää hakemuksen kysymyksiä)

• Valmis hakemus kannattaa tallentaa itselle pdf -muodossa ja jakaa partnereille. 



Navigointi lomakkeella

• Yleisohjeet

• Osiokohtaiset ohjeet

• Kaikki pakolliset 
kentät täytetty

• Puuttuvia tietoja

• Poista/tutki/muokkaa

• Varoitus / huomio
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Navigointi: vasemmasta valikosta
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Syötä lomakkeeseen hakijan ja partnereiden OID-koodit 
(Organisation ID)  tiedot täydentyvät automaattisesti

Hakijan OID-koodi on tarkistettavissa: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home



Lomakkeen jakaminen: Sharing
• Luku-, kirjoitus-, lähetysoikeudet voi antaa kaikille mukana oleville (harkitse 

kenelle lisäät oikeudet ja minkälaiset)

• Lukuoikeuden saajalla pitää olla EU-login tunnus liitettynä 
sähköpostiosoitteeseen, joka lisätään hakemukseen

• Yhtä aikaa ei voi olla kahta muokkaajaa, n. 10 min viive kahden eri käyttäjän 
välillä
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Active muista 
klikata!

Muista tallentaa!



Hakemuksen liitteet (Annexes)

1. Declaration on honour (hakevan tahon allekirjoittama)

2. Mandaattikirjeet (sekä hankepartnerin että hakevan tahon allekirjoittama)

3. Muut liitteet (max 9)

Tekniset rajoitukset:

• Yksittäisen tiedoston enimmäiskoko 15 MB ja kaikkien tiedostojen yhteiskoko 
max 100 MB. 

• Enintään 100 liitettä (1 Declaration on Honour, max 90 mandaattia, max 9 muuta 
liitettä)

Lomakkeelle ladatun liitteen voi myös poistaa.
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Declaration on Honour
1) Lataa koneelle

2) Hanki laillisen edustajan allekirjoitus

3) Lataa allekirjoitettu Declaration on Honour hakulomakkeelle
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1.

3.



Mandaattikirjeet

1) Tallenna koneelle (zip-tiedosto)

2) Allekirjoitus sekä partneriorganisaation että hakevan tahon laillisilta edustajilta

3) Lataa allekirjoitetut mandaatit hakulomakkeelle
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1.
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Checklist
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Hakemuksen jättäminen (Submit)

• HUOM! Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen hakuajan loppumista

• Mikäli haluat täydentää hakemusta, voit lähettää sen useamman kerran ennen 
hakuajan päättymistä. Viimeisin lähetetty hakemus otetaan käsittelyyn. 

• Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida arvioinnissa.
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23Kuva: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Submitting+an+Application+Form

Tarkista, että kaikki 
hakulomakkeen kohdat 
on täytetty

SUBMIT: lähetä hakemus



Hakemus lähetetty
• Lähetysvahvistus: OK

• Vahvistusviesti sähköpostiin

• Hakemuksen tila vaihtuu DRAFTista SUBMITTED-tilaan
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Kuvat: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Submitting+an+Application+Form



Hakemuksen avaaminen ja jättäminen uudelleen

• My Applications  oikeassa reunassa SUBMITTED-painikkeen vieressä Actions-
painike

• Muokkaa hakemusta

• Muista jättää hakemus uudelleen!

• Submission history -kohdassa näkyvät kaikki onnistuneet
sekä epäonnistuneet hakemuksen lähettämiset
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2 Yleistä budjetin laadinnasta



Budjetoinnin periaatteita
• Budjetti on arvio hankkeen kustannuksista.
• Budjetin laadinta:

a) ketä hankkeessa on mukana
b) mitä hankkeessa tehdään

(partnerit / toiminnot)
• Hakemuksessa perustellaan mihin ja miksi rahaa tarvitaan – pohjana

hankesuunnitelma/aktiviteetit
• Varaa aikaa valmisteluun ennen hakulomakkeen täyttämistä:

• Kerää partnereiden tiedot 
• Suunnittele ja kirjaa ylös laskentaperusteet (esim. kokousten ja osallistujien 

määrät, miten tehtävät/työ, kustannukset jakautuvat partnereiden kesken jne.)
• Työnjako hankkeen suunnitteluvaiheessa: budjetointivastaava ja sisältövastaava
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Summa summarum

• Miettikää ensin, mitä hankkeessa tehdään

• Varaa aikaa riittävästi

• Ota budjettivastaava työpariksi ja Excel ahkeraan käyttöön

• Kerää tietoja partnereilta (esim. Google Docsin avulla)

• Linkki työsuunnitelmaan ja hankkeen työnjakoon

• Perustele toiminnot ja niiden kustannukset (yksiköiden määrät / eurot) 
hakulomakkeessa



Esimerkki 1: 30 000€
Acitivity Budget

1 Hankekokous 1 Suomessa. Osallistujina 6 opettajaa. Matkakulut 3600€

2 Hankekokous 2 Ranskassa. Osallistujina 6 opettajaa. Matkakulut 3600€

3 Testataan partnereilta opittuja digitaalisten työkalujen 
käytäntöjä omassa oppilaitoksessa yhden päivän workshopeissa 
(10 työpäivää/organisaatio)

Workshoppien suunnittelu ja 
toteutus 7500€

4 Hankekokous 3 Saksassa. Osallistujina 6 opettajaa. Matkakulut 3600€

5 Testataan partnereilta opittuja digitaalisten työkalujen 
käytäntöjä omassa oppilaitoksessa yhden päivän workshopeissa 
(10 työpäivää/organisaatio)

Workshoppien suunnittelu ja 
toteutus 7500€

6 Kooste partnerimaiden hyvistä käytännöistä liittyen digitaalisten 
työkalujen käyttöön opetuksessa (12 työpäivää).

3000€

7 Virtuaaliset hankekokoukset (4-5 työpäivää) 1200€
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Kesto: 18 kk
Partnerien määrä: 3



Esimerkki 2: 60 000€
Acitivity Budget

1 Hankekokous 1, kick-off meeting, 3 osallistujaa/organisaatio Matkakulut 3600€

2 3 päivän workshop opettajille (5 osallistujaa/organisaatio, 
matkakulut + palkkio työelämäasiantuntijalle)

6500€

3 3 päivän workshop opettajille (5 osallistujaa/organisaatio, 
matkakulut + palkkio työelämäasiantuntijalle)

6500€

4 Virtuaalisen liikkuvuuden opintokokonaisuus kokkiopintoihin (16 
työpäivää)

4000€

5 Virtuaalisen liikkuvuuden testaustyöpajat (3pv) opiskelijoille, 
kustakin maasta mukana 3 opettajaa (suunnittelu, toteutus 
arviointi)

33 750€

6 Kooste partnerimaiden hyvistä käytännöistä liittyen digitaalisten 
työkalujen käyttöön opetuksessa (12 työpäivää)

3000€

7 Virtuaaliset hankekokoukset (noin 8 työpäivää) 2050€
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Kesto: 18 kk
Partnerien määrä: 3



4 Miten tästä eteenpäin

Haku päättyy 20.5.2021 
klo 12 CET 

(klo 13 Suomen aikaa)



Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden hakuinfot

Webinaarit kumppanuushankkeen hakijalle:

• Hankesuunnittelu I: kumppanuushankkeet 14.4. klo 10-12

• Hakulomake ja budjetti I: kumppanuushankkeet 29.4. klo 14-16

Webinaarit pienimuotoisen kumppanuushankkeen hakijalle:

• Hankesuunnittelu I: pienimuotoiset kumppanuushankkeet 19.4. klo 14-16

• Hakulomake ja kysymyksiä II: pienimuotoiset kumppanuushankkeet 26.4. klo 14-
16

Yhteinen kyselytunti molemmille hanketyypeille 7.5. klo 14-15

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot
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Hyödyllisiä linkkejä
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• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet Erasmus+ -ohjelmaoppaassa
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-
2/partnerships-cooperation/small-scale-partnerships_en

• Hakulomake https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/

• Erasmus+ -vaikuttavuustyökalu https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-
vaikuttavuustyokalu

• Näin suunnittelet ja toteutat Erasmus+ -hankkeen https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-
suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen

• EU Login, OID ja PIC: näin rekisteröidyt Erasmus+ -ohjelman osallistujaksi 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-
ohjelman-osallistujaksi

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



Sektorikohtaiset verkkosivut:
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Yleissivistävä koulutus KA210-SCH: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yleissivistavan-koulutuksen-
yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-sch-ka220-sch

Ammatillinen koulutus KA210-VET: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-
ka210-vet-ka220-vet

Aikuiskoulutus KA210-ADU: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-
ka210-adu-ka220-adu



Kiitos!
Jäikö kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä!
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Sektorikohtaiset yhteyshenkilöt:

• Yleissivistävä koulutus KA210-SCH: Tytti 
Voutilainen, Juuli Juntura, Sabrina Somersaari

• Ammatillinen koulutus KA210-VET: Hannele 
Nevalampi, Tiina Pärnänen, Outi Lindroos

• Aikuiskoulutus KA210-ADU: Virpi Keinonen, 
Hanna Laitvirta

• Nuoriso KA210-YOU: nuoriso@oph.fi

Sähköpostit muotoa: 
etunimi.sukunimi@oph.fi



Kiitos ja onnea hakuun!

Lisätietoja Erasmus+ -ohjelmasta: 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-
ohjelma


