
Kumppanuushankkeet 
(KA220-YOU, KA210-YOU)

5.5.2021



Pienimuotoiset kumppanuushankkeet KA210-YOU 

• Uudet ja kokemattomammat organisaatiot; ensiaskel eurooppalaiseen 
verkostoitumiseen

• Tuetaan muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien kohderyhmien 
osallistamista.

• Tuetaan aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja tuodaan eurooppalainen 
ulottuvuus paikalliselle tasolle.

• Kesto: 6–24 kuukautta | Kertakorvaus: 30 000 € tai 60 000 €

• Budjetti 2021, Suomen määrärahat: 370 000 €
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Kumppanuushankkeet KA220-YOU
• Nuorisotyön laadun ja tunnettuuden kasvattaminen kansainvälisenä 

kumppanuutena.

• Kumppanuushankkeissa kehitetään tai jalostetaan uusia menetelmiä 
nuorisotyön käyttöön. Hankkeen tuotoksiin/ ”työpaketteihin” voi kohdistaa 
palkkarahoitusta. 

• Kesto: 12–36 kuukautta | Avustus: 100 000 € - 400 000 €

• Budjetti 2021, Suomen määrärahat: 2 230 000 €
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Mistä osista hyvä hanke koostuu?
• Hankehallinto: Sujuva ja tehokas yhteistyö hankekumppanien välillä. Esim. 

kumppanien virtuaalisia kokouksia, viestintämateriaalin laadintaa ja 
toiminnoissa mukana olevien osallistujien valmentamista ja seurantaa.

• Toteutukseen liittyvät toiminnot: Esim. verkostoitumistapahtumia, kokouksia ja 
työistuntoja.

• Tulosten jakamiseen ja tunnetuksi tekemiseen liittyvät toiminnot: Esim.
konferenssit, tapahtumat, joissa jaetaan hankkeen tuloksia. Tulokset voivat olla 
konkreettisia tuloksia, päätelmiä, hyviä käytäntöjä tai muunlaisia tuloksia.
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Kaikille yhteiset Erasmus+-painopisteet:

• Osallisuus ja moninaisuus

• Ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta

• Vastaaminen digitaaliseen muutokseen

• Yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja osallistuminen
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Nuorisoalan erityiset painopisteet

1) Aktiivinen kansalaisuus, nuorten aloitteellisuus ja yrittäjähengen edistäminen

- Hankkeet voivat edistää esim. luovaa oppimista/arkioppimista ja 
sosiaalista yrittäjyyttä.

2) Nuorisotyön laadun parantaminen sekä innovoinnin ja tunnustamisen 
lisääminen

- Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

- Nuorisotyöntekijöiden valmiuksien kehittäminen heidän toimiessaan sekä 
verkossa että sen ulkopuolella

- Menetelmien, joilla voidaan esim. tavoittaa syrjäytyneet nuoret ja ehkäistä 
rasismia, kehittäminen ja jakaminen.
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Nuorisoalan erityiset painopisteet
3) Nuorten työllistyvyyden vahvistaminen

- Toiminnot, joissa keskitytään lisäämään muita vähemmän mahdollisuuksia 
omaavien nuorten (myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
nuorten) osallisuutta ja työllistettävyyttä.

4) Nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja käytännön välisten yhteyksien lujittaminen

- Vahvistaa nuorisoalan politiikan, tutkimuksen ja käytännön välisiä 
yhteyksiä → näyttöä tarpeista päätöksenteon helpottamiseksi.

- Toiminnot, joilla edistetään tietämyksen lisäämistä nuorten tilanteesta ja 
nuorisopolitiikasta Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Jotta hanke voi saada tukea, pitää sen vastata vähintään yhteen laaja-alaiseen 
painopisteeseen ja/tai vähintään yhteen nuorisoon liittyvään erityiseen 
painopisteeseen, johon hankkeella on suurin vaikutus.

.
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Hankkeiden arvioinnista

Tällä hetkellä ei ole käytössä kuin Ohjelmaoppaan arviointikriteerit:

• Hankkeen relevanssi (max 30 p.)

• Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (max 20 p.)

• Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (max 20 p.)

• Vaikuttavuus (max 30 p.)
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fi


Hankkeen relevanssi
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Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen 
laatu 
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Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu 
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Vaikuttavuus 1/2
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Vaikuttavuus 2/2

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


Mitä jatkossa KA2:n puitteissa?

Yhteinen KA2 –arvioijakoulutus 25.5. klo 13-16:

• Mm. budjetti, painopisteet, yleistä arvioinnista ja arvioinnin periaatteet..

Nordic Expert Training 26.5. ja 28.5.  

• Nordic briefing sheets

• Koulutus 1,5 pv, arviointitehtävään perehtyminen 0,5 pv →maksetaan palkkio 
500 €
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