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COVID-19-TILANTEEN VUOKSI KÄYTTÖÖN 
OTETTAVAT STRATEGISET KUMPPANUUDET

Ylimääräinen haku 29.10.2020
Kyselytunti 5.10.2020

Yleissivistävän, ammatillisen, korkeakoulutuksen ja 
aikuiskoulutuksen, nuorisoalan sekä kulttuurialan hyvien 
käytäntöjen vaihtoa ja innovointia edistävä yhteistyö

Sana on vapaa!
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• Esitä rohkeasti kysymyksiä chatin kautta! Opetushallituksen 
asiantuntijat vastaavat

• Muistathan katsoa infowebinaarien materiaalit:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-strategiset-
kumppanuushankkeet-ylimaarainen-hakukierros-syksylla-2020
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Kahdenlaisia kumppanuushankkeita
Hyvien käytäntöjen vaihtamista tukevat hankkeet (Exchange of Good Practices)

• Tukevat ja vahvistavat verkostoitumista sekä mahdollistavat hyvien käytäntöjen, 
ideoiden ja menetelmien vaihtamisen osallistuvien organisaatioiden välillä sekä 
parantavat valmiuksia toimia kansainvälisesti

• Hankkeet voivat kehittää myös konkreettisia, pienimuotoisia tuotoksia (ei erikseen 
palkkatukea tuotosten tekemiseen eikä tulostenlevitystilaisuuksiin)

Innovaatioita tukevat hankkeet (Development of Innovation)

• Kehittävät tuotteita ja/tai levittävät tai hyödyntävät aiemmin kehitettyjä tuotteita tai 
innovatiivisia ideoita

• Tukea tekemiseen (palkkakulut) ja tulostenlevitystilaisuuksiin
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COVID-19-TILANTEEN VUOKSI 
KÄYTTÖÖN OTETTAVAT 
STRATEGISET KUMPPANUUDET

Ylimääräinen hakukierros 
29.10.2020 ja yleiset kriteerit
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Ylimääräinen KA2 strategisten kumppanuus-
hankkeiden hakukierros

• Kaksi painopistettä

1. Digiajan innovatiiviset käytännöt (yleissivistävä, 
ammatillinen ja korkeakoulutus) – KA226

2. Osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen 
luovuuden ja taiteiden avulla (yleissivistävä, 
aikuiskoulutus ja nuorisoala) – KA227

• Rahoitusta myönnetään Suomessa yhteensä noin 3,4 M € 
(kaikille sektoreille yhteensä)
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Hankkeiden yleiset kriteerit (1/2) 

• Hankkeessa vähintään

o 3 partneria (tukea hankehallintoon enintään 10 partnerille)

o 3 ohjelmamaasta

• myös ohjelmamaiden ulkopuoliset maat voivat osallistua, jos 
hakemuksessa voidaan osoittaa, että ne tuovat hankkeen tavoitteiden 
kannalta olennaista lisäarvoa

• Erasmus+ ohjelmaopas: Tukikelpoiset maat
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-
a/who-can-participate/eligible-countries_fi
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Hankkeiden yleiset kriteerit (2/2) 

• Hankkeen kesto
• koulutussektori: 12–24 kk
• nuorisoala: 6–24 kk

• Hankkeen aloitus 1.3.2021–30.6.2021
• Hankkeen tuki määräytyy suunnitellun toiminnan mukaan

• enintään 150 000 €/vuosi
• koko hankkeen enimmäistuki voi olla 300 000 €

• Budjetti perustuu pääasiassa laskennallisiin yksikkökorvauksiin.

Erasmus+ ohjelmaopas
Strategic Partnerships in the Erasmus+ Programme Guide (version 3 of 

25/08/2020): 

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_en.pdf

• Aims, Activities and Eligibility Criteria p. 100-130
• Priorities, Activities and Award Criteria of the Additional Call p. 115-121
• Funding Rules p. 122-130
• Descriptions of activities, e.g. learning, teaching and training activities: p. 300-

311
• Suomenkielinen ohjelmaopas: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_fi

06/10/2020 Opetushallitus 8
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Tiedot hausta & hakulomakkeet
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• https://www.oph.fi/fi/funding-release/erasmus-ylimaarainen-ka2-
strategisten-kumppanuushankkeiden-haku-paattyy-29102020Rahoitushaku oph.fi-sivulla

• https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
Hakulomakkeet Erasmus+ -

hakuportaalissa

• https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-haet-rahoitusta-erasmus-
ohjelmasta

Tarvitset EU Login -tunnuksen 
päästäksesi hakuportaaliin

1. painopiste

Digiajan innovatiiviset käytännöt

Yleissivistävä koulutus
Ammatillinen koulutus
Korkeakoulutus
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Digitaalisen koulutuksen valmiuksia edistävät kumppanuudet

Tavoite: Vahvistaa oppilaitosten kykyä antaa 
laadukasta ja kokonaisvaltaista digitaalista 
koulutusta

• Tukea opetushenkilöstöä digitaalisen osaamisen ja osallistavien oppimismenetelmien 
kehittämisessä

• Kehittää valmiuksia, joiden avulla voidaan toteuttaa verkko-, monimuoto- ja etäopetusta ja -
oppimista; 

• Kehittää pedagogien digiosaamista, jotta he pystyvät tarjoamaan laadukasta ja osallistavaa 
digitaalista koulutusta

• Kehittää ja/tai käyttää laadukasta digitaalisia sisältöjä 

• Edistää verkostoitumista koko EU:ssa, resurssien ja asiantuntemuksen jakamista sekä yhteistyötä 
palveluntarjoajien ja opetustekniikoiden ja pedagogisten asiantuntijoiden kanssa. 
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Keskeistä digitaalisen koulutuksen valmiuksia 
edistävissä kumppanuuksissa mm.
• otetaan käyttöön digitaalisia työkaluja ja menetelmiä, jotta voidaan antaa 

laadukasta ja osallistavaa koulutusta verkossa/virtuaalisesti, mukaan lukien 
monimuoto-opetus ja -oppiminen 

• kehitetään toimintaa, joka auttaa oppijoita, opettajia ja kouluttajia verkko-
/etäopetuksessa

• opetetaan ja edistetään digitaaliteknologian turvallisempaa ja vastuullisempaa 
käyttöä 

• digiteknologian hyödyntäminen ainekohtaisissa koulutuksissa ja oppimisessa, 
myös työssäoppimisessa. 
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2. painopiste 

Osaamisen kehittäminen ja 
osallisuuden edistäminen 
luovuuden ja taiteiden avulla

Yleissivistävä koulutus
Aikuiskoulutus
Nuorisoala
+ Kulttuuriala

Luovuutta edistävät kumppanuudet (1/2)

• Etusijalla koulutustoiminta, elinikäinen oppiminen, epävirallinen ja 
arkioppiminen sekä nuorisotyö (myös digitaalinen nuorisotyö), joihin sisältyy 
kulttuuri- ja luovuuskomponentti. 

• Avoinna olevan haun yleisiä tavoitteita

• auttaa hankkimaan taitoja ja valmiuksia, joilla vahvistetaan luovuuden 
asemaa koulutuksessa 

• pyritään parantamaan luovuuspotentiaalia tukevan työn laatua, innovointia 
ja arvostusta. 
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Luovuutta edistävät kumppanuudet (2/2)

• Etusijalla ovat toimet, joilla voidaan edesauttaa 

• työpaikkojen luomista, 

• kestävää kehitystä ja 

• sosiaalista osallisuutta taiteiden avulla. 

Tähän pyritään edistämällä osallistavia ja kulttuurienväliseen vuoropuheluun 
perustuvia innovatiivisia toimintamalleja, joissa koulutus- ja nuorisoalan 
sidosryhmät tekevät yhteistyötä kulttuurialan ja luovien alojen järjestöjen kanssa.
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Luovuutta edistävien kumppanuuksien 
tavoitteita

• Saada virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen sekä luovien alojen ja 
kulttuurialojen organisaatiot toimimaan yhdessä

• Tuottaa tarvittavia työkaluja ja taitoja luovien ja innovatiivisten ratkaisujen 
kehittämiseen, joilla voidaan hallita ennennäkemättömiä riskejä ja vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin

• Toteuttaa tilaisuuksia, joiden päämääränä on edistää luovuutta vahvistavien 
taitojen ja valmiuksien kehittämistä sekä parantaa luovaa potentiaalia tukevan 
työn laatua ja innovointia

• Edistää osallistavaa ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua koskevia innovatiivisia 
toimintamalleja, joissa koulutus- ja nuorisoalan sidosryhmät tekevät yhteistyötä 
kulttuurialan ja luovien alojen ruohonjuuritason järjestöjen kanssa. 
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Luovuutta edistävien kumppanuuksien 
mahdollisia toimintoja (1/2)

• luovuuden näkökohtien vahvistaminen: epävirallisessa ja virallisessa 
oppimisessa liittyvien taitojen ja valmiuksien kehittämiseen liittyvät toiminnot

• toimenpiteet, joilla nopeutetaan digitaalista muutosta ja digitaalisten keinojen 
käyttöä: luovien tuotteiden, kulttuuritavaroiden ja -tapahtumien luominen, 
hallinnoiminen, levitys ja kuluttaminen digitaalisia keinoja käyttäen

• toiminnot, joilla edistetään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista osallisuutta 
taiteiden avulla

• toiminnot, joilla ruokitaan lahjakkuutta ja edistetään yrittäjyyttä kulttuurialalla 
ja luovilla aloilla
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Luovuutta edistävien kumppanuuksien 
mahdollisia toimintoja (2/2)

• oppimisen työkalut ja resurssit, aineistot ja kurssit sekä koulutusmoduulit, joilla 
edistetään luovuutta, kulttuuria ja monikulttuurisuutta

• taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät aloitteet, joissa on pedagoginen ulottuvuus tai 
tavoitteena lisätä tietoisuutta yhteiskunnallisista tai eurooppalaisista 
kysymyksistä (näytelmät, näyttelyt, musiikkiesitykset, keskustelufoorumit)

• toiminnot, joissa luodaan tai vahvistetaan verkostoja ja uusia yhteistyömalleja 
(erityisesti virtuaalisesti) kannustamalla monikulttuuriseen toimintaan ja 
luovaan ajatteluun

• toimet, joilla edistetään oppimismahdollisuuksia luovissa tiloissa ja 
kulttuuriperintökohteissa (esim. residenssit taiteilijoille) 
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Strateginen kumppanuushanke: 
vinkkejä suunnitteluun

Hyvässä kumppanuushankkeessa

• On linkki organisaation kehittämistavoitteisiin ja 
kansainvälisyysstrategiaan

• Tulosten hyödyntäminen ja käyttöönotto korostuu – hankkeilta 
odotetaan tulosten levittämistä aktiivisesti myös partneriryhmän 
ulkopuolelle huomioon ottaen hankkeen tavoitteet ja laajuus

• Tulosten tulee olla avoimesti saatavilla

• Tuloksista ja kokemuksista on hyötyä organisaation arjessa ja niistä  
syntyy pysyviä käytäntöjä
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Hankkeissa voi olla mukana erilaisia toimijoita:
• Korkeakoulu/ koulu/oppilaitos/koulutuskeskus

• voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö

• kulttuurijärjestö, kirjasto tai museo

• julkinen tai yksityinen pieni, keskisuuri tai suuri yritys (myös yhteiskunnallinen yritys)

• paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö

• työmarkkinajärjestö tai muu työelämän edustaja, myös kauppa- tai teollisuuskamari, käsiteollisuus- tai muu 
ammatillinen yhdistys tai ammattiyhdistys

• tutkimuslaitos, säätiö

• yritysten yhteinen koulutuskeskus, yhteiskoulutusta tarjoava yritys

• ammatinvalinta- ja ura-ohjausta, ammatillista ohjausta ja tietopalveluja tarjoava elin

• epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittuja tietoja, taitoja ja osaamista validoiva elin

• eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, nuorten ryhmä, joka toimii nuorisotyössä, mutta ei 
välttämättä nuorisojärjestön yhteydessä (ts. nuorten vapaa ryhmä).

Millaisia hankkeita toivomme?

• Osallistaminen: Toivomme, että hankkeissa ei keskitytä pelkästään esim. 
materiaalien ja työkalujen tuottamiseen, vaan hankkeet sisältäisivät myös esim. 
pilotointia virtuaalisesti

• Keskiössä pedagogisten tai toiminnallisten käytäntöjen kehittäminen sekä 
opetukseen/toimintaan integrointi (koulutussektorit)

• Hankkeen budjetti: hankkeiden kustannus-hyötysuhteen tulee olla kohdillaan. 
Myös pieniä, hyvien käytäntöjen vaihtoon painottuvia hankkeita! 

22
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Liikkuvuus strategisissa kumppanuushankkeissa

• Kumppanuushankkeissa voi toteuttaa kehittämistoimintaa tukevia opinto- ja 
koulutusjaksoja (= liikkuvuus)

• Huomatkaa myös mahdollisuus toteuttaa virtuaalisesti

• Liikkuvuusjaksojen tarkoitus tukea ja  kytkeytyä oleellisesti hankkeen 
tavoitteiden ja tulosten saavuttamista

• Liikkuvuustoiminnan eri muodot löydät ohjelmaoppaan sektorikohtaisista 
ohjeista

Virtuaaliset toiminnot hankkeissa
• Kannustamme hakijoita innovatiivisuuten ja suunnittelemaan virtuaalisia toimintoja

hankkeisiin. Kannattaa kuitenkin huomata, että virtuaalisiin toteutuksiin ei ole omaa
tukikategoriaa hankkeiden rahoitusmallissa. 
• Mikäli virtuaaliset toiminnot edistävät tuotteiden kehittämistä, voi niihin käytettyä

työaikaa budjetoida hankkeelle. 
• Järjestelykustannuksiin voi käyttää hankkeen hallintotukea. 

• Voit suunnitella hankekokoukset, levitystilaisuudet ja liikkuvuustoiminnot sillä tavoin
kuin ne toteutettaisiin “normaalissa” tilanteessa, jossa matkustusta ei ole rajoitettu. 
Muista kuitenkin ympäristönäkökulma ja harkitse, missä määrin matkustaminen on 
tarpeen. 

• On suositeltavaa tehdä fyysisille tapaamisille vaihtoehtoinen suunnitelma siltä varalta, 
että matkustaminen ei ole mahdollista hankkeen aikana. Kerro tästä hakulomakkeessa
esimerkiksi osana hankkeen riskianalyysiä. Mikäli matkustus ei ole mahdollista
esimerkiksi koronan vuoksi, tuen käyttöön sovelletaan poikkeussääntöjä ja “force 
majeure”-periaatetta. 
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Mistä hankkeen budjetti koostuu?

Hankkeen budjettiluokat
Kaikki hankkeet saavat tukea hallintoon. Muista budjettiluokista valitaan ne, jotka ovat 
hankkeen tavoitteiden ja suunnitellun toiminnan kannalta oleellisia.

1. Hankkeen hallinto ja toteutus (Project management and implementation)

2. Hankekokoukset (Transnational project meetings)

3. Tuotteiden tekeminen (Intellectual outputs)

4. Tulosten levitystilaisuudet (Multiplier events)

5. Opinto-, koulutus- ja valmennustilaisuudet
(Transnational learning/teaching/training activities)

6. Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional costs)
(esim. alihankinta)

7. Erityistuki (Special needs support)
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Tuen tyyppi Mihin tuki on tarkoitettu
Hankkeen hallinnointi ja toteutus
(Project Management and Implementation)

• Koordinaattori 500 € / kuukausi
• Partneri 250 € / kuukausi

Oppimis-, opetus-, koulutus- ja 
valmennustoiminnot 
(Learning, Teaching, Training activities)

Yksikkökustannus: 
1) Matkat/osallistuja: 20€, 180€, 275€, 360€, 530€, 820€, 1500€ matkan pituudesta riippuen 

2) Oleskelu/osallistuja: pituudesta ja roolista riippuen esim. opettaja 106€/päivä (3-14 pv) 
oppilas 58€/päivä (3-14pv)

Hankekokoukset
(Transnational Project Meetings)

Yksikkökustannus / osallistuja
• 100-1999 km = 575 € / osallistuja
• 2000 km tai enemmän = 760 € / osallistuja
• minimikestoa ei määritelty

Erityistuki
(Special Needs Support)

Kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka koituvat 
erityistukea tarvitsevan osallistujan erityistarpeista (esim. avustava henkilö, erityistarpeet 
majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)

Poikkeukselliset kustannukset
(Exceptional Costs) 

Alihankinta: 75 % todellisista kuluista. Max. 50 000 € / hanke

Tuotteiden tekeminen
(Intellectual Outputs)

Yksikkökustannus/päivä tehtävänkuvan ja maan mukaan, esim. Suomi:
• johtaja = 280 € / työpäivä
• opettaja/tutkija/nuorisotyöntekijä jne. = 214 € / työpäivä
• asiantuntija = 162 € / työpäivä
• hallintohenkilö = 131 € / työpäivä

Tulostenlevitystilaisuudet
(Multiplier Events)

Yksikkökustannus 100 tai 200 € / osallistuja. Max. 30 000 € / hanke

Deadline

• Hakuaika päättyy torstaina 29.10.2020 klo 13 Suomen 
aikaa (klo 12 CET)

• Hakulomakkeella on ruuhkaa lähellä määräaikaa 

 Kannattaa työstää hakemusta aamupäivisin ja 
jättää hakemus hyvissä ajoin!

• Hakemuksen voi lähettää (submit) usempaan kertaan.
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Tukea hakemiseen
• Lisää tietoa hakemisesta: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-strategiset-
kumppanuushankkeet-ylimaarainen-hakukierros-syksylla-
2020

• Yhteyshenkilöt ja -osoitteet 

Aikuiskoulutus: Virpi Keinonen
Yleissivistävä koulutus: Tytti Voutilainen
Nuorisoala: Terhi Liintola
Ammatillinen koulutus: Hannele Nevalampi, Tiina Pärnänen, 
Outi Lindroos
Korkeakoulutus: Anne Siltala, Outi Tomperi

etunimi.sukunimi@oph.fi
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