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Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen
kulmakivet
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Hankkeen tausta ja tarve

• Hankkeen tarve: miksi hanke tarvitaan? 

• Mikä on hankkeen kohderyhmä(t) > kuka hyötyy? Kohderyhmien 
tarpeet eri maissa?

• Mihin organisaatiosi kehittämistavoitteisiin tai strategioihin hanke 
liittyy?

• Mikä on partnereiden motiivi osallistua hankkeeseen?

• Miksi hanke toteutetaan kansainvälisenä hankkeena?

• Mille sektorille hankkeesi kohdentuu?



Linkit osallistuvien  organisaatioiden 
kehittämiseen ja toimialaan

• Kv-strategia?

• Pedagoginen strategia?

• Opetussuunnitelmatyö?

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen?

• Muu kehittämistyö? 

• Sektorin osaamisen lisääminen

→ Linkit strategiaan – hankkeiden tulokset pysyviksi käytännöiksi!

Mihin organisaation kehittämisen 
painopistealueeseen hankeideasi vastaa?



Kaikki olennainen hankkeen ideoinnissa 
alusta asti mukaan

• Miksi tehdään? Tarveanalyysi? Mitä tehty aikaisemmin? Tausta ja tarve

• Mitä uutta?Lisäarvo

• Kenelle?Kohderyhmä

• Mitä syntyy, mikä hyöty, mikä muuttuu? Tulokset ja vaikutus

• Partnerimaiden tilanne ja tarve? Eurooppalainen lisäarvoKansainvälisyys

• Mitkä partnerit mukana, miksi? 
Partneriryhmän osaaminen ja 

roolit?

• Mitä tehdään ja miten? Missä järjestyksessä?Työsuunnitelma

• Mitä maksaa? Miten paljon aikaa?Resurssit 6



Yleisiä haasteita ideoiden rajauksessa

• Epämääräisyys: punainen lanka hukassa – mistä on kyse?

• Epärealistisuus ja rajaus tekemättä: tehdään kaikille kaikkea

• Epäloogisuus: idea ja odotetut tulokset eivät vastaa toisiaan

• Reunaehtojen hämärtyminen: pakotetaan Erasmus+-projektiksi
toimintaa, joka ei sovellu ohjelmaan

• Ei selvitetty, mitä tehty aiemmin

• Partnereiden valinta ei ole perusteltu hankkeen tavoitteiden 
näkökulmasta
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Resurssit ja aikataulut
120 000€ - 250 000€ - 400 000€

• Minkä kokoinen hanke sopii parhaiten tavoitteiden saavuttamiseen
→Miten paljon toimintaa? Laaja kehittämishanke vai enemmän toisilta 

oppimiseen painottuvaa toimintaa? Kuinka paljon mukana toimijoita?
→Realistisuus? (arvioinnissa kustannustehokkuus)

• Hankkeen kesto →missä ajassa työ saadaan tehtyä?

• Rajaa hankkeen ideaa tarvittaessa

• Hahmottele hankkeen alustava työsuunnitelma ja aktiviteetit vasta 
kun hankkeen ydinidea on kirkas (toimijat, kohderyhmät, tavoite, 
vaikutukset)



Partneriryhmä – keitä mukaan hankkeeseen?

Millainen partneriryhmä tukee parhaiten hankkeessa kehitettävän asian
suunnittelua, toteuttamista ja lopputuotteiden/lopputulosten
hyödyntämistä ja käyttöönottoa?

• Mitkä maat ja millaiset organisaatiot partnereiksi?
• Millaista osaamista partnereilla tulisi olla? 
• Mikä on partneriryhmän rakenne ja mitkä roolit partnereilla on? 

• Ydinpartnerit (sopimuksessa mukana)
• Tarvitaanko partnereita testausvaiheessa?
• Partnerit/yhteistyökumppanit tulosten levitysvaihessa?

• Partnereiden motivaatio ja luotettavuus?



Tausta ja tarve Mikä on tarve ja tilanne partnerimaissa? Mikä on partnereiden
motiivi osallistua hankkeeseen?

Kohderyhmä Ovatko kohderyhmät samat partnerimaissa? Kohderyhmien
tarpeet eri maissa?

Resurssit Partnerin resurssit? Organisaation sitoutuminen? Tarvitaanko

omarahoitusta? 

Työsuunnitelma Kunkin partnerin rooli ja osaaminen?

Vaikutus Miten varmistetaan? Mitkä tekijät edistävät haluttujen
vaikutusten syntymistä partneriorganisaatioissa ja 
partnerimaissa? Realistisuus?

Suunniteluun mukaan alusta asti kaikkien näkökulma



Vaikuttavuus 
suunnittelun 
lähtökohdaksi

• Hyödynnä vaikuttavuusmateriaaleja 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



Vinkkejä hakijoille 

• Suunnitelkaa rohkeasti innovatiivisia hankkeita

• Suunnitelkaa hanke, josta on hyötyä arjessa

• Suunnitelkaa hankkeita organisaation strategisista 
kehittämistavoitteista  käsin

• Suunnitelkaa yhteisiä projekteja, sektorit ylittäviä hankkeita 

• Tavoitelkaa tuloksia, joista syntyy pysyviä käytäntöjä



Kaksi kotitehtävä helpottamaan 
hankkeen suunnittelua



”Kotitehtävä 1”

Kuvittele mitä on tapahtunut ja missä olette hankkeen päättymisen 
jälkeen.

Kuvaa muutosta (ympäristö, osaaminen, asenteet) konkreettisesti 
muutamalla virkkeellä.

Voit aloittaa esimerkiksi:

”Erasmus+ -hankkeen päättymisen jälkeen…”

”Koska meillä oli Erasmus+ -hanke…”



”Kotitehtävä 2”
Kiteytä hankeidean olennaiset asiat muutamalla virkkeellä

Miksi hanke on tärkeä? Mitä muutosta sillä tavoitellaan?

Mitä kuka/ketkä hyötyvät hankkeesta?

Hankkeen kolme (konkreettista) avainasiaa / tekemistä

Hankkeen nimi, osallistujat ja aikajänne

Avainasia voi olla esim.
• X koulutusohjelman 

kehittäminen 
• eri maihin soveltuvien 

materiaalien 
tuottaminen

• Opiskelussa 
sovelletaan…

• Yhteistyö x;n ja 
koulusektorin kanssa



Muista seuraavat tilaisuudet
• Webinaari II: Ideasta hankkeeksi, torstaina 2.2.2023 klo 15–16

o Hankehallinto, työsuunnitelma ja työpaketit, indikaattorit

• Webinaari III: Hankkeen budjetti, tiistaina 14.2.2023 klo 15–16

o Kertakorvausmalli ja budjetin laadinta sekä budjetti hakulomakkeella

• Kyselytunti: viime hetken vinkit, maanantaina 13.3.2023 klo 15–16



https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2023

Heitä kysymys, katso mitä muut haluavat tietää:

https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2023


• 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



Verkkosivut hakijoille sektoreittain:

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

HED
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kumppanuushankkeet-korkeakoulutukselle

SCH
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yleissivistavan-koulutuksen-yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-sch-ka220-sch

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

YOU
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeet-0

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-adu-ka220-adu
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kumppanuushankkeet-korkeakoulutukselle
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yleissivistavan-koulutuksen-yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-sch-ka220-sch
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-vet-ka220-vet
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeet-0


Voit olla yhteydessä:
ADU/ Aikuiskoulutus:
Virpi Maireberg, Sabrina Somersaari

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

SCH / Yleissivistävä koulutus:
Juuli Juntura, Sabrina Somersaari, Tytti Voutilainen, 
Linda Salmijärvi 

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

YOU/ Nuorisoala:
Mauri Uusilehto, Ari Huotari

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@oph.fi



Kiitos!


