
”Se on hyvä ajatus, Erasmus+”
Miten pääset alkuun?

Erasmus+ kumppanuushankkeet (KA220) ja 
pienimuotoiset kumppanuushankkeet (KA210)

15.12.2022 



Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen
kulmakivet

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-
suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen


Yhteistyöhankkeet KA2 – kaksi 
hanketyyppiä; hakuaika päättyy 22.3.2023

Kumppanuushankkeet KA220

• Kaikki sektorit 
(yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus, 
aikuis- ja korkeakoulutus 
sekä nuorisosektori) 
hakukelpoisia

• Lump sum 120 000€, 250 
000€ tai 400 000€

Pienimuotoiset 
kumppanuushankkeet KA210

• Ei korkeakoulusektorille

• Lump sum 30 000€ ja 60 
000€

• Toinen hakukierros syksyllä



Kumppanuushanke
• Valitse relevantit ja motivoituneet partnerit (vähintään 2 partneria 

kahdesta eri ohjelmamaasta), joilla on oikeanlaista osaamista

• Suunnitelkaa yhdessä mitä haluatte kehittää ja mihin 
kansainvälisyyttä tarvitaan

• Suhteuta hankkeen koko niin, että haettu summa vastaa hankkeen 
suunnitelmaa ja hanke saadaan toteutettua sovitussa ajassa

• Kerro hakemuksessa selkeästi, millaiseen tarpeeseen hanke tulee 
ja kuinka sen kohderyhmä saavutetaan => hio idea kirkkaaksi!

• Vaikuttavuus!!



Vaikuttavuus 
suunnittelun 
lähtökohdaksi

• Hyödynnä vaikuttavuusmateriaaleja ja työkaluja
hankkeen suunnittelussa
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-
vaikuttavuustyokalu

• Työstä vaikuttavuustyökalun kysymyksiä yhdessä
partnerien kanssa → samalla lisäätte yhteistä
ymmärrystä hankkeen tavoitteista jo 
suunnitteluvaiheessa

• Hyödynnä hankkeen suunnittelulomaketta



Pienimuotoinen kumppanuushanke

• Yksi partneri toisesta ohjelmamaasta riittää, mutta saa olla 
useampikin

• Sopii hyvien käytänteiden vaihtoon – esim. toisilta oppiminen

• Suhteuta hankkeen toimenpiteet haettuun summaan: kerro 
selkeästi, mitä aiotte tehdä – ei liikaa eikä liian vähän!

• Muista, että hankkeen kuuluu hyödyttää kaikkia osapuolia!

• Mieti mitä uutta kansainvälisyys tuo mukanaan 



Keskeiset painopisteet:

15/12/2022 Opetushallitus 7

Ympäristövastuu
Osallisuus ja 

monimuotoisuus
Digitaalisuus

Yhteiset arvot ja 
kansalaistoiminta

Tutustu tarkemmin painopisteisiin: Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -
ohjelmien painopisteet | Opetushallitus (oph.fi)

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-ja-euroopan-solidaarisuusjoukot-ohjelmien-painopisteet


Mitä seuraavaksi?

• Kiteytä hankkeen tavoitteet ja vaikutukset: mitä muutosta hanke 
saa aikaan (ks. hankkeen suunnittelulomake)

• Testauta hankkeen ydinideaa kollegoilla

• Varmista, että hanke tukee organisaation toimintaa, se vastaa 
organisaatiosi kehittämistavoitteita ja sillä on johdon tuki

• Varmista, että hankeideasi sopii Erasmus+ -
kumppanuushankkeesen > testauta ideaa OPH:n asiantuntijoilla

• Kokoa partneriryhmä



Mistä lisää tietoa? 
• OPH:n verkkopalvelu: www.oph.fi/erasmus

• Erasmus+ -ohjelmaopas (Programme guide) 2023:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

• Erasmus+ hanketietokanta (Erasmus+ Project Results):
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

• Erasmus+ Guide for experts on Quality assessment:
https://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2022/03/2022_EGuide-for-experts-on-quality-
assessment.pdf

http://www.oph.fi/erasmus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_EGuide-for-experts-on-quality-assessment.pdf


Kumppaninhakutoimitoja, verkostoitumismahdollisuuksia

Temaattisia sisältöjä, tapahtumia, kursseja…

• EPALE Electric Platform for Adult learning in Europe (ADU, VET)
Huom, Suomi on foorumin toiseksi etsityin partnerimaa!

• European School Education Platform, ESEP (SCH, VET)
• eTwinnig

• “School education gateway” > integroituu ESEP:iin 2023

• SALTO-YOUTH Resource centre (YOU)

Eurooppalaisia kanavia yhteistyön vahvistamisen 
ja hankkeen eri vaiheiden tueksi 

https://epale.ec.europa.eu/fi
https://school-education.ec.europa.eu/
https://www.salto-youth.net/


• Kirjaudu EU-login tunnuksella

• Valitse huolellisesti oikea 
hakulomake ja oikea sektori 
esim:
KA220-ADU/VET/HED/SCH/YOU)

• Voit täyttää lomaketta yhdessä 
kollegoitten/partnereitten kanssa:
määritä erilliset oikeudet muille 
(read/edit jne.)

• Suositus: työstä hankehakemuksen 
kysymyksiä jollain toisella alustalla

Hakulomake:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc

HUOM. KA2 hakulomaketta ei olla  
vielä julkaistu (15.12.23)



EU-login –tunnus
Käyttäjän henkilökohtainen rekisteröityminen järjestelmään 

1. EU-login on EU:n tietojärjestelmien todennuspalvelu: 
kirjaudutaan sähköpostiosoitteella ja omalla salasanalla

2. Tarvitaan kaikkien EU:n tietojärjestelmien käyttämiseen mm.: 
OID-koodin luomiseen
Hakemusportaaliin > hakemuksen käsittelyyn
Hankehallinnon työkaluihin jne.

https://webgate.ec.europa.eu/cas/



Organisation ID (OID-tunnus)

Organisaation rekisteröiminen EU:n organisaatiorekisteriin
• Jokainen osallistuva organisaatio tarvitsee oman OID-tunnuksen. OID tuo hakulomakkeeseen organisaation perustiedot.

• OID:tä käytetään kansallisesti hallinnoiduissa Erasmus+ ja ESC –hankkeissa

• Rekisteröityminen helppoa ja koodin saa heti käyttöön 

• MUISTA kuitenkin liitteet

Lisätietoa verkkopalvelussamme: EU Login, OID ja PIC: näin rekisteröidyt Erasmus+ -ohjelman osallistujaksi

Tarkista organisaatiosi OID status:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation

• Jos organisaatiolla on ollut aiemmin käytössä PIC-koodi, rekisteröitymistä ei tarvitse tehdä uudelleen, vaan voi käyttää 
PIC:stä automaattisti muodostettua OID-koodia.

• PIC (Participant Identification Code ) jää komissiosta hallinnoitujen hankkeiden käyttöön.

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation


Voit olla yhteydessä:
SCH / Yleissivistävä koulutus:
Juuli Juntura, Sabrina Somersaari, Tytti Voutilainen 

VET / Ammatillinen koulutus:
Hannele Nevalampi, Sari Huttunen, Outi Lindroos

ADU/ Aikuiskoulutus:
Virpi Maireberg, Sabrina Somersaari

HED/ Korkeakoulutus:
Anne Siltala, Outi Tomperi, Jasmin Mäki

YOU/ Nuorisoala:
Mauri Uusilehto, Ari Huotari

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@oph.fi



https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2023

Heitä kysymys, katso mitä muut haluavat tietää:

https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2023


Kiitos!



Linkkejä: 

• https://www.salto-youth.net/ 

• https://epale.ec.europa.eu/fi

• https://school-education.ec.europa.eu/

• https://www.schooleducationgateway.eu/

Suora linkki ohjelmaoppaan KA2 osioon:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-
action-2/partnerships-cooperation

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-
erasmus-ohjelman-osallistujaksi

https://www.salto-youth.net/
https://epale.ec.europa.eu/fi
https://school-education.ec.europa.eu/
https://www.schooleducationgateway.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi

