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Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden hakuinfot

Webinaarit kumppanuushankkeen hakijalle:

• Hankesuunnittelu I: kumppanuushankkeet 14.4. klo 10-12

• Hakulomake ja budjetti I: kumppanuushankkeet 29.4. klo 14-16

Webinaarit pienimuotoisen kumppanuushankkeen hakijalle:

• Hankesuunnittelu I: pienimuotoiset kumppanuushankkeet 19.4. klo 14-16

• Hakulomake ja kysymyksiä II: pienimuotoiset kumppanuushankkeet 26.4. klo 14-
16

Yhteinen kyselytunti molemmille hanketyypeille 7.5. klo 14-15

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot


Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden tavoitteet

• Suunnattu erityisesti pienille organisaatioille ja uusille E+ toimijoille 
sekä niille, joilla on vähemmän kokemusta kansainvälisestä
yhteistyöstä

• Tavoitteena osallisuuden lisääminen ja niiden henkilöiden
tavoittaminen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia

• Halutaan tukea aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja tuodaan 
eurooppalainen ulottuvuus paikalliselle tasolle

• Parannetaan toiminnan laatua, kehitetään yhteistyövalmiuksia, 
edistetään erilaisten verkostojen luomista ja kehittämistä 
(paikallisesti,  alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti)
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Pienimuotoinen kumppanuushanke 
pähkinänkuoressa:
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• Kesto 6 - 24 kk

• Vähintään 2 kumppania 2 ohjelmamaasta (min. koordinaatori ja yksi partneri)

• Jokaisella hakijalla (koordinaattori) ja partnerilla pitää olla OID-koodi

• Partnerit vain ohjelmamaista

• Kaksi hakuaikaa vuodessa

• 20.5.2021 / hanke alkaa 1.11.21- 28.2.2022

• 3.11.2021 / hanke alkaa 1.3.2022-31.5.2022

• Avustus: kertakorvaus 30 000 € tai 60 000 €

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



Keskeiset elementit hankkeen sisältöä ja 
työskentelytapoja suunnitellessa:
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Ympäristövastuu
Osallisuus ja 

monimuotoisuus
Digitaalisuus



Ennen tarkan suunnitelman tekemistä vastaa kysymykseen:

Mihin tarpeeseen hanke vastaa?
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Ongelma, tarve Vaikutustavoite Miten pääsette 
tavoitteeseen?

Mitä konkreettista ongelmaa 
lähdette ratkaisemaan? 

Tavoitteen pitää olla: 
mitattava, realistinen, rajattu 
kohderyhmä, saavutettava, 

tarpeeseen sidottu 

• Toimenpiteet, teot
• Toimintasuunnitelma
• resurssit

• Rajatkaa ongelma:  ongelmaan 
pitää pystyä vaikuttamaan 
annetuilla resursseilla

• Kirkastakaa juurisyy: miksi 
hankkeeseen lähdetään?

• Varmistakaa, että tiedätte 
lähtötilanteen ja mikä on 
kehityssuunta?

• Vaikutustavoite = tavoitteellista 
muutosta, mikä on muuttunut 
hankkeen jälkeen?

• Varokaa vision tasolle jäämistä 
(esim. edistetään nuorten 
hyvinvointia), ympäripyöreän 
puheen edistämistä ei voi 
seurata 

• Älkää määritelkö myöskään 
tekemistä tavoitteeksi (esim. 
verkosto, toimintamalli) 

• Keinot, millä muutokset 
saadaan aikaan

• Tekeminen ja toimenpiteet: 
hakemuksen ”helpoin” osa

• Toimintasuunnitelma luo 
perustan hankehallintoon, 
selkeä 
toimintasuunnitelma 
helpottaa hankehallintoa



Hankesuunnitelma

= Kuvaus siitä, mihin tarpeeseen hanke 
vastaa,  minkälaista toimintaa hankkeessa 
on ja kuka tekee mitäkin sekä mitkä ovat 
hankeen odotetut tulokset? 
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Työvaiheiden kestot 
(aloitus ja lopetus)?

Mikä partneri-
organisaatio on 
vastuussa?

Mitkä organisaatiot 
osallistuvat?

Mitä resursseja tarvitaan: työpäivät, matkat, 
omarahoitus…

- Tavoitteet: Mitä hankkeen avulla 
halutaan muuttaa? Keneen/mihin 
halutaan vaikuttaa? Mitä haluatte 
tehdä? Miksi?

- Suunniteltu toiminta: Mitä  teette? 
Miten teette? Kenelle? Ketkä mukana? 
Kuka tekee? Millä aikataulla teette?

- Tulokset: Tekemistä seuraavat tulokset? 
Kuka hyötyy tuloksista? Mistä tiedätte, 
että tavoitteet on saavutettu?



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



Hankehakemusta kirjoittaessa:
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Kuvaa kokonaisvaltaisesti 
hankeideaa ja sen 

toteutusta sekä 
vaikutuksia: älä sokeudu 

hakulomakkeeseen

Muista kuvata myös, mitä 
on kartoitettu jo ennen 

hankehakemuksen tekoa

Jäsentele tekstiä, 
vastaukset maksimissaan 

1000-3000 merkkiä. 

Pyri konkretiaan: älä jää 
liian yleiselle tasolle tai 
sokeudu ”hankejargoniin”

• Luetuta hakemus ulkopuolisella. 
Saako lukija kokonaiskuvan 
hankkeesta?

Huomioi kaikki partnerit ja 
partnereiden tilanne sekä 

lähtötilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

→ työnjako

Hankkeen relevanssi & 
vaikuttavuus, tulosten

levittäminen ja jatkuvuus!



Valitse oikea KA2-hakulomake
Small-scale Partnerships

• Yleissivistävä koulutus (School Education) KA210-SCH

• Ammatillinen koulutus (Vocation Education and Training) KA210-VET

• Aikuiskoulutus (Adult Education) KA210-ADU

• Nuoriso (Youth) KA210-YOU

• Korkeakoulutuksella EI pienimuotoisia kumppanuushankkeita

Hakulomake -webinaari 
26.4.2021!



Project Description: Priorities and Topics
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Valitse hankkeen idean ja tavoitteiden kannalta keskeiset painopisteet

• Vähintään yksi kaikille sektoreille yhteinen ja/tai sektorikohtainen painopiste

4 kaikille sektoreille yhteistä painopistettä (horizontal priorities):

• Digitalisaatio

• Ympäristöasiat ja työ ilmastonmuutosta vastaan

• Osallisuus ja monimuotoisuus

• Yhteiset arvot ja osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan

Tutustu sektorikohtaisiin painopisteisiin ohjelmaoppaassa!



Project Description: Priorities and Topics
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Varmista, että hakemus/hankekuvaus linkittyy Erasmus+ -
ohjelman tavoitteisiin

• Kuvaa, miten valitsemasi painopisteet liittyvät hankkeen 
tavoitteisiin

Muista yhteys valittujen painopisteiden ja 
hakemuksen muiden perustelujen välillä

Hankkeelle voi valita max 3 aihealuetta: varmista, 
että ovat linjassa muiden vastausten kanssa  



Project Description
• What are the concrete objectives you would like to achieve and outcomes or results you would like to 

realise? How are these objectives linked to the priorities you have selected?

• Please outline the target groups of your project

• Please describe the motivation for your project and explain why it should be funded

• How does the project address the needs and goals of the participating organisations and the 
identified needs of their target groups?

• What will be the benefits of cooperating with transnational partners to achieve the project 
objectives ? 

• Mitä tavoitteita ja tuloksia hankkeella halutaan saavuttaa? Kerro miten nämä linkittyvät valitsemiisi
painopisteisiin.

• Kuvaa keskeisiä kohderyhmiä

• Kuvaa hankkeen taustaa ja tarvetta: mihin kehittämistarpeisiin hanke vastaa? Huomioi kaikki osallistujat.

• Miksi hanke toteutetaan eri maiden välillä? Eurooppalainen lisäarvo?

• Pyri konkreettiseen kuvaukseen, jonka perusteella lukija saa heti kuvan siitä mitä tehdään. Pyydä
ulkopuolinen lukemaan ainakin tämä kohta!



Participating Organisations
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Kullakin hankkeeseen osallistuvalla organisaatiolla tulee olla organisaatiokoodi (OID)
• Varmista oikea ja voimassa oleva OID-koodi myös hankekumppaneilta
• Lisätietoja ja ohjeita:

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

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


Background and experience

15

Kerro organisaation taustatiedot

Kuvaa organisaation toimintaa hakemuksen teeman näkökulmasta

Kuvaa organisaation kohderyhmiä/oppijoita

Miten pitkä kokemus organisaatiolla on hakemuksen teeman parissa työskentelystä?



Cooperation arrangements

• Miten partneriryhmä on koottu? Mitä vahvuuksia kukin partneri tuo 
hankkeeseen?

• Miten hankkeen hallinto ja yhteydenpito partnerien välillä järjestetään?

• Erasmus+ -yhteistyöalustojen käyttö?

• Kuvaa partnerien rooleja ja vastuita hankkeessa
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• How was the partnership formed? What are the strengths that each partner will bring to the 
project?

• How will you ensure sound management of the project and good cooperation and 
communication between partners during project implementation?

• Have you used or do you plan to use Erasmus+ platforms for preparation, implementation or 
follow-up of your project? If yes, please describe how.

• Please describe the tasks and responsibilities of each partner organisation in the project.



Activities & budget

• Kuvaus 
hanketoiminnoista 
ja arvio kunkin 
toiminon budjetista.
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Activities
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• Kuvaa toiminnon sisältöä
• Mitkä ovat kohderyhmät, ketkä osallistuvat ja hyötyvät tuloksista? 
• Miten toiminto edistää hankkeen tavoitteiden saavuttamista?
• Mitä tuloksia toiminnolla saavutetaan?
• Mikä on toiminnon osuus budjetista ja miten se on määritelty?



Kertakorvaus (lump-sum)

Pohdi:

• Realistisuus: raha vs. toiminnot?

• Budjetin jako partnereiden kesken

• Könttäsumma vs oikeat kustannukset

• Omarahoitus?

Kertakorvauksen määrät:

• 30 000 euroa

• 60 000 euroa
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Esimerkki 1: 30 000€
Acitivity Budget

1 Hankekokous 1 Suomessa. Osallistujina 3 opettajaa kustakin 
organisaatiosta. Matkakulut 6x600€.

3600€

2 Hankekokous 2 Ranskassa. Osallistujina 3 opettajaa kustakin 
organisaatiosta. Matkakulut 6x600€.

3600€

3 Testataan partnereilta opittuja digitaalisten työkalujen 
käytäntöjä omassa oppilaitoksessa yhden päivän workshopeissa. 
Workshoppien suunnittelu ja toteutus 7500€ (10 
työpäivää/organisaatio: 10x250€=2500€)

7500€

4 Hankekokous 3 Saksassa. Matkakulut 6x600€. 3600€

5 Testataan partnereilta opittuja digitaalisten työkalujen 
käytäntöjä omassa oppilaitoksessa yhden päivän workshopeissa. 
Workshoppien suunnittelu ja toteutus 7500€ (10 
työpäivää/organisaatio: 10x250€=2500€)

7500€

6 Kooste partnerimaiden hyvistä käytännöistä liittyen digitaalisten 
työkalujen käyttöön opetuksessa (12 pv x 250€)

3000€

7 Virtuaaliset hankekokoukset (4-5 työpäivääx250e) 1200€ 20

Kesto: 18 kk
Partnerien määrä: 3



Esimerkki 2: 60 000€
Acitivity Budget

1 Hankekokous 1, kick-off meeting, 3 osallistujaa/organisaatio. 
Matkakulut 3600€ (6x600€)

3600€

2 3 päivän workshop opettajille (5 osallistujaa/organisaatio). 
Matkakulut 6000€ (10 osallistujaa x 600€), palkkio 
työelämäasiantuntijalle 500€.

6500€

3 3 päivän workshop opettajille (5 osallistujaa/organisaatio). 
(matkakulut 6000€ (10 osallistujaa x 600€), palkkio 
työelämäasiantuntijalle 500€)

6500€

4 Virtuaalisen liikkuvuuden opintokokonaisuus kokkiopintoihin. 16 

pvx250€
4000€

5 Virtuaalisen liikkuvuuden testaustyöpajat (3pv) opiskelijoille, 
kustakin maasta mukana 3 opettajaa. Suunnittelu, toteutus 
arviointi 15 työpäivää per opettaja (15 pv x 9 = 135 pv x 250€)

33 750€

6 Kooste partnerimaiden hyvistä käytännöistä liittyen digitaalisten 
työkalujen käyttöön opetuksessa (12 pv x 250€)

3000€

7 Virtuaaliset hankekokoukset (noin 8 työpäivää x 250€) 2050€ 21

Kesto: 18 kk
Partnerien määrä: 3



Impact and Follow-up 1/2

• How will you know if the project has achieved its objectives? What tools or 
methods will you use? Kerro, kuinka hankkeen tavoitteet saavutetaan. 
Millaisia keinoja teillä on mitata sitä, onko tulokset saavutettu?

• How will the participation in this project contribute to the development of the 
involved organisations in the long-term? Do you have plans to continue using 
the results of the project or continue to implement some of the activities after 
the project's end? Millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia hankkeella on 
hankekumppaneiden toimintaa? Onko teillä suunnitelmaa, kuinka hankkeen
tuloksia toteutetaan pitemmällä aikavälillä?
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Impact and follow up 2/2

• Please describe your plans for sharing and use of project results. Millaisia
toimenpiteitä olette suunnitelleet hankkeen tulosten käytölle ja jakamiselle?

• How will you make the results of your project known within your partnership, in 
your local communities and in the wider public? Who are the main target groups 
you would like to share your results with? Millaisia levitystoimia on suunniteltu
organisaatioiden sisällä, paikallisesti tai laajemmin? Ketkä kuuluvat ovat
hankkeen kohderyhmään ja miten saavutatte heidät? Onko osallisuus
huomioitu (tulokset laajalti käytettävissä)?

• Are there other groups or organisations that will benefit from your project? 
Please explain how. Ketkä hankkeen ulkopuoliset voivat hyötyä hankkeen
tuloksista? Kuinka?
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Project Summary

Tiivistelmä on erittäin tärkeä osa hankehakemusta. Se tulee laatia 
huolellisesti ja siitä tulee käydä ilmi kaikki hankkeen keskeiset asiat. 
Käytä selkeää kieltä ja muista, että jos hanke saa rahoituksen, 
tiivistelmä julkaistaan Euroopan komission ja Opetushallituksen 
sivuilla. Tiivistelmän tukikysymykset hakulomakkeessa ovat (Huom. 
max 500 merkkiä/kohta):

Objectives: What do you want to achieve by implementing the 
project?

Implementation: What activities are you going to implement?

Results: What results do you expect your project to have?
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Hakemusten arviointi
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Ulkopuoliset arvioijat pisteyttävät hakemukset

• Hankkeen relevanssi (enintään 30 pistettä)

• Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 30 
pistettä) 

• Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

• Vaikuttavuus (enintään 20 pistettä) 

Huom. alarajat: 
• Vähintään 60 pistettä edellytys rahoituksen saamiselle
• Lisäksi on saatava kunkin edellä mainitun kohdan enimmäispisteistä 

vähintään puolet
+ hakemuksen täytyy kohdistua vähintään yhteen laaja-alaiseen ja/tai 
yhteen erityiseen ohjelman painopisteeseen (Lisätietoa ohjelmaoppaasta)



Hyödyllisiä linkkejä
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• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet Erasmus+ -ohjelmaoppaassa
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-
2/partnerships-cooperation/small-scale-partnerships_en

• Hakulomake https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/

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

• Näin suunnittelet ja toteutat Erasmus+ -hankkeen https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-
suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen

• EU Login, OID ja PIC: näin rekisteröidyt Erasmus+ -ohjelman osallistujaksi 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-
ohjelman-osallistujaksi

• Erasmus+ -ohjelma OPH:n verkkosivuilla https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-
kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/small-scale-partnerships_en
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027


Sektorikohtaiset verkkosivut:

19/04/2021 Opetushallitus 27

Yleissivistävä koulutus KA210-SCH: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yleissivistavan-koulutuksen-
yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-sch-ka220-sch

Ammatillinen koulutus KA210-VET: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-
ka210-vet-ka220-vet

Aikuiskoulutus KA210-ADU: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-
ka210-adu-ka220-adu

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/yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-adu-ka220-adu


Kiitos!
Jäikö kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä!
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Sektorikohtaiset yhteyshenkilöt:

• Yleissivistävä koulutus KA210-SCH: Tytti 
Voutilainen, Juuli Juntura, Sabrina Somersaari

• Ammatillinen koulutus KA210-VET: Hannele 
Nevalampi, Tiina Pärnänen, Outi Lindroos

• Aikuiskoulutus KA210-ADU: Virpi Keinonen, 
Hanna Laitvirta

• Nuoriso KA210-YOU: nuoriso@oph.fi

Sähköpostit muotoa: 
etunimi.sukunimi@oph.fi

mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi

