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Yhteistyöhankkeet: 
• Kumppanuushankkeet ja pienimuotoiset 

kumppanuushankkeet
• Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt

Innovaatiokumppanuudet: 
 Innovaatioyhteenliittymät ja 
 Tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetin-
vahvistamishankkeet

Avaintoimi 3 (KA3): Jean Monnet –toiminnot

Avaintoimi 2 (KA2): 
Organisaatioiden ja
oppilaitosten välinen yhteistyö



Kumppanuushankkeet (KA220) 

• Hankkeen kesto: 12–36 kk

• Vähintään 3 kumppania 3 ohjelmamaasta

• mahdolliset ohjelmamaiden 
ulkopuoliset kumppanit

• liitännäispartnerit (associated
partners) 

• Budjetti – kertakorvaus (lump sum):
120 000 €,  250 000  € tai 400 000 €. 

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet 
(KA210) 

• Hankkeen kesto: 6–24 kk

• Vähintään 2 kumppania 2 ohjelmamaasta

• ei ohjelmamaiden ulkopuolelta

• Budjetti – kertakorvaus (lump sum):
30 000 € tai 60 000 €. 

• Pienet toimijat, uudet toimijat, 
ensikertalaiset.

Yhteistyöhankkeet

Hakuaika päättyy 22.3.2023
ja 4.10.2023

Hakuaika päättyy 
22.3.2023



Kumppanuushankkeissa (KA210 ja KA220)

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

 Kertakorvaus: budjetin summa valitaan sen mukaan, mitä toimintaa 
hankkeessa aiotaan toteuttaa, mitä tuloksia ja minkä laajuisia tuloksia 
aiotaan saavuttaa.

 Hanke-ehdotuksissa on kuvattava toiminnot, joita hakijat sitoutuvat 
toteuttamaan anotulla kertakorvauksella, ja niiden on täytettävä 
taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteet.

 Toiminta suunnitellaan ja budjetoidaan työpakettain: Hallintotyöpaketti + 
enintään 4 muuta työpakettia.



Ammatillisen koulutuksen
kumppanuushankkeiden
painopisteet:

 Ammatillisen koulutuksen mukauttaminen 
työmarkkinoiden tarpeisiin

 Joustavuuden lisääminen ammatilliseen koulutukseen
 Innovoinnin edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 
 Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuden lisääminen
 Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen 

parantaminen
 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien kansainvälistymis-

strategioiden laatiminen ja toteuttaminen

Horisontaaliset teemat:

 Osallisuus ja 
moninaisuus

 Ympäristökestävyys

 Digitaalinen 
ulottuvuus

 Osallistuminen ja 
kansalaistoiminta



Kumppanuushanke toiminnan 
kehittämisessä
Hankkeet mahdollistavat (ammatillisen) koulutuksen kehittämisen yhteistyössä 
kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Hankkeiden avulla voi esim.
 kehittää oman organisaation toimintaa toisilta oppimalla ja yhteiskehittämällä.
 siirtää ja muokata muissa maissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä omaan 

organisaatioon esim. opetukseen. 
 lisätä hankkeeseen osallistuvien henkilöiden (henkilökunnan/opiskelijoiden) 

valmiuksia, osaamista ja asiantuntemusta.
 kehittää ja toteuttaa organisaation kansainvälisyysstrategiaa.
 edistää laadukkaan liikkuvuustoiminnan tukipalveluiden kehittämistä.



Erasmus+ -hankkeiden tavoitteiden
taustapapereita (in English):

1. The European Pillar of Social Rights 
Action Plan.

2. The European Commission’s Green 
Deal, the UN’s Sustainable Development 
Goals and the Paris Declaration on 
Climate Change

3. The European Skills Agenda

4. The Council Recommendation on 
vocational education and training (VET) 
for sustainable competitiveness, social 
fairness and resilience

5. The Council Recommendation on 
micro-credentials

6. The Council Recommendation on individual 
learning accounts

7. The Council Resolution on a new European 
agenda for adult learning 2021- 2030

8. The Council Recommendation on 
Upskilling Pathways: New Opportunities for 
Adults

9. Digital Transformation in our education 
and training systems, as well as in youth, as 
encompassed in the European Commission’s 
Digital Education Action Plan 2021-2027



Erasmus+ -hankkeiden tavoitteiden
taustapapereita (suomeksi):

1. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria 
koskeva toimintasuunnitelma

2. Euroopan komission vihreän kehityksen 
ohjelma, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
ja ilmastonmuutosta koskeva Pariisin 
sopimus

3. Euroopan osaamisohjelma

4. Neuvoston suositus kestävää kilpailu-
kykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta 
koulutuksesta.

5. Neuvoston suositus pienistä 
osaamiskokonaisuuksista

6. Neuvoston suositus henkilökohtaisista 
oppimistileistä

7. Neuvoston päätöslauselma uudesta 
eurooppalaisesta aikuiskoulutusohjelmasta 
2021–2030

8. Neuvoston suositus taitojen 
parantamisesta: uusia mahdollisuuksia 
aikuisille

9. Digitaalinen muutos koulutus-järjestelmissä 
sekä nuorisoalalla, jota käsitellään Euroopan 
komission digitaalisen koulutuksen toiminta-
suunnitelmassa 2021–2027



Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt 
(Centres of Vocational Excellence, CoVE)

 Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt -aloite tukee 
vihreän kehityksen ohjelmaa, digistrategiaa, uusien 
teollisuus- ja pk-yritysstrategioiden toteuttamista.

 Huippuyksiköt kokoavat yhteen alueellisia kumppaneita, 
kuten ammatillisen koulutuksen toimijoita, 
korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä, elinkeino-
elämää yms., ja kehittävät yhdessä ammatillista 
huippuosaamista kansainvälisen yhteistyön avulla.

 Toimivat yritysten kehittämisen ja innovaatioiden 
katalysaattoreina, tiivis yhteistyö soveltavan 
tutkimuksen hankkeissa.

 Tukee ammatillisen koulutuksen ja työelämän 
uudistuksia, varmistaa laadukkaat taidot ja valmiudet, 
jotka johtavat korkealaatuisiin työpaikkoihin. 

Vähintään 8 partneria, 4 maata. 

Kustakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan 
assosioituneesta kolmannesta maasta:

a) vähintään yksi yritys tai toimi-
alan/sektorin organisaatio ja 

b) vähintään yksi ammatillisen 
koulutuksen järjestäjä (toisella ja/tai 
kolmannella asteella)

• Hankkeiden kesto 4 vuotta 

• Avustus 4 milj.€/hanke (tuen osuus 
enintään 80% kustannuksista)

Hakuaika päättyy 8.6.2023



Innovaatioyhteenliittymät
Kategoria 1 (LOT 1): Oppilaitosten ja yritysten 
väliset yhteenliittymät

 Yhteistyötä innovoinnin, uusien taitojen, 
aloitteellisuuden ja yrittäjähenkisyyden 
edistämiseksi

 Korkeakoulutuksen, ammatillisen ja yritysten 
välinen yhteistyö

 Voivat kohdentua yhteen tai useampaan alaan

 Mukana oltava vähintään 1 korkeakoulutuksen 
ja 1 ammatillisen koulutuksen organisaatio.

 Vähintään 4 maata, 8 organisaatiota (vähintään 
3 työelämäpartneria ja vähintään 3 koulutus-
organisaatiota)

 Kesto 2 vuotta, max. 1 milj. €/hanke 
tai 3 vuotta, max. 1,5 milj.€/hanke

Kategoria 2 (LOT 2. Alakohtaisen 
osaamisyhteistyön yhteenliittymät (Blueprint)

 Strateginen osaamisen kehittäminen ja 
osaamisvajeiden vähentäminen tietyillä aloilla.

 14 alaa (Euroopan uusi teollisuusstrategia), 
rahoitetaan yksi hanke/ala

 Mukana oltava vähintään 1 korkeakoulutuksen 
ja 1 ammatillisen koulutuksen organisaatio.

 Vähintään 8 maata, 12 organisaatiota 
(vähintään 5 työmarkkinatoimijaa ja vähintään 5 
koulutusorganisaatiota)

 Kesto 4 vuotta, max. 1,5 milj.€/hanke 10Hakuaika päättyy 3.5.2023



Tulevaisuuteen suuntautuvat 
hankkeet (Forward-looking projects)

Tavoitteena tunnistaa, testata ja/tai arvioida kehittää innovatiivisia lähestymistapoja/ratkaisuja 
eri EU-politiikkalinjauksissa esitettyihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tavoitteena on kehittää 
sellaisia innovatiivisia koulutuspoliittisia käytäntöjä, joita voitaisiin ottaa yleiseen käyttöön. 

Kategoria 1 (LOT 1): Digitaalinen koulutus (monialainen)

 Vähintään 3 organisaatiota 3 eri maasta, väh. 1 kansallinen/alueellinen viranomainen

 Kesto: 2-4 vuotta,  budjetti enintään 1,5 milj. €/hanke

Kategoria 2 (LOT 2): Ammatillinen koulutus
 Painopiste 4: Pienet osaamiskokonaisuudet työllistymisen tukena

 Painopiste 5: Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus 

 Väh. 6 organisaatiota 3 eri maasta, jokaisesta maasta väh. 1 yritys ja 1 amm.koul. toimija

 Kesto: 3 vuotta, budjetti enintään 900 000 €/hanke

11Hakuaika päättyy 15.3.2023



Kapasiteetinvahvistamishankkeet 
ammatillisen koulutuksen alalla 1/2

 Kansainvälisiä (globaaleja) hankkeita, 
joilla tuetaan assosioitumattomien 
kolmansien maiden ammatillisen 
koulutuksen kehittämistä.

 Tavoitteena lisätä ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien ja järjestelmän 
kapasiteettia (johtaminen, hallinto, 
osallisuus, laadunvarmistus ja 
innovointi), jotta he saavat paremmat 
valmiudet edistää työvoimatarpeita 
vastaavaa ammatillisen koulutusta.

Esimerkiksi:

 Kehitetään verkostoja ja hyvien käytäntöjen vaihtoa 

 välineiden, ohjelmien ja materiaalien luomista 
oppilaitoksien valmiuksien kehittämiseksi
(koulutus- ja harjoitteluohjelmat, oppimis-tulosten 
arviointivälineet, ammatinvalinta- ja uraohjauksen ja 
neuvonnan menetelmät jne. )

 kehitetään ja siirretään pedagogisia malleja ja 
materiaaleja

 kehitetään ja toteutetaan kansainvälisiä (virtuaalisia) 
vaihtotoimintoja ensisijaisesti henkilöstölle 

Jos hanke sisältää oppijoiden ja henkilöstön 
liikkuvuusjaksoja, näiden on oltava erittäin hyvin 
perusteltuja.
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Tukikelpoiset ohjelmaan 
assosioitumattomat kolmannet maat*:
 Länsi-Balkan (alue 1)
 Itäiset naapurimaat (alue 2) 

(ei Venäjä, eikä Valko-Venäjä)
 Eteläiset Välimeren maat (alue 3)
 Saharan eteläpuolinen Afrikka (alue 9)
 Latinalainen Amerikka (alue 10)
 Karibian alue (alue 11)

 Kullekin alueelle on asetettu omia 
sisällöllisiä ja toiminnallisia 
painopisteitä, jotka ovat valinnassa 
etusijalla.

 Vähintään 3 maata, 4 organisaatiota 
 joista vähintään 2 kahdesta eri 

ohjelmamaasta
 vähintään 2 yhdestä ohjelman 

ulkopuolisesta maasta 
 Kesto: 1, 2 tai 3 vuotta, max. 400 000 

€/hanke
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Kapasiteetinvahvistamishankkeet 
ammatillisen koulutuksen alalla 2/2

*katso maaluettelo 
ohjelmaoppaasta ko. 
alueen kohdalta

Hakuaika päättyy 28.2.2023



Jean Monnet –toiminnot ammatillisen koulutuksen
sektorilla (“Jean Monnet –toiminnot muilla koulutussektoreilla”)

Jean Monnet ”koulutukset opettajille” 
• Tavoitteena vahvistaa opettajien EU-tietoutta 

osaksi opetusta

• Hakijana yksittäinen opettajankoulutuslaitos

• Kesto 3 vuotta

• Maksimiavustus 300 000 €/hanke
Verkostot
• Tavoitteena vaihtaa hyviä käytäntöjä 

ja osaamista EU-asioiden 
opetuksessa 

• Hakijana koulu / ammatillinen 
oppilaitos koko verkoston puolesta

• Vähintään 6 oppilaitosta, 3 maata

• Kesto 3 vuotta

• maksimiavustus 300 000 €/hanke

Opi EU:sta 
• Tavoitteena edistää EU:ta koskevien näkö-

kulmien sisällyttämistä oppilaitosten koulutus-
kulttuuriin, edistää aktiivista kansalaisuutta 

• Hakijana yksittäinen ammatillinen oppilaitos

• Kesto 3 vuotta (väh. 40 opetustuntia/vuosi)

• Enimmäistuki 30 000 €/hanke
Hakuaika päättyy 14.2.2023



Hanketyyppi Mistä Hakuaika Hankkeen aloitus

KA210 Pienimuotoiset kumppanuushankkeet OPH 22.3.2023, klo 12.00 
Brysselin aikaa

1.9.-31.12.2023

KA210 Pienimuotoiset kumppanuushankkeet OPH 4.10.2023, klo 12.00 
Brysselin aikaa

1.1.-31.8.2024

KA220 Kumppanuushankkeet OPH 22.3.2023, klo 12.00 
Brysselin aikaa

1.9.-31.12.2023

Jean Monnet - Teacher Training / Learning EU 
Initiatives / Networks

EACEA 14.2.2023, klo 17.00 
Brysselin aikaa

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvista-
mishankkeet (Capacity Building in VET)

EACEA 28.2.2023, klo 17.00 
Brysselin aikaa

Tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet 
(Forward-looking Projects)

EACEA 15.3.2023, klo 17.00 
Brysselin aikaa

Alliances for Innovation (Lot 1 & 2) EACEA 3.5.2023, klo 17.00 
Brysselin aikaa

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt 
(Centres of Vocational Excellence, COVE)

EACEA 8.6.2023, klo 17.00 
Brysselin aikaa



Onnea ja menestystä 
hankevalmisteluun!

Onnea ja menestystä 
hankevalmisteluun!


