Hankesuunnittelu I:
kumppanuushankkeet
Erasmus+
Kumppanuushankkeiden webinaari
14.4.2021

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 II: pienimuotoiset kumppanuushankkeet 19.4. klo 14-16
• Hakulomake ja budjetti 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
14/04/2021 Opetushallitus
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Webinaarin sisältö
Hankkeen suunnitelma
Oikean sektorin KA220 hakulomake
Hakulomakkeen sisältö

Hakemusten arviointi
Q&A ?
14/04/2021 Opetushallitus
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Kumppanuushanke pähkinänkuoressa:
• 12-36kk

• Vähintään 3 kumppania 3 ohjelmamaasta
•

mahdolliset ohjelmamaiden ulkopuoliset kumppanit

•

associated partners

•

Jokaisella hakijalla pitää olla OID-koodi

• yksi hakuaika vuodessa
•

20.5.2021 / hanke alkaa 1.11.21- 28.2.2022

• Avustus > 2021 hakukierroksella “vanhat” rahoitussäännöt, tulevaisuudessa
kertakorvaus
14/04/2021 Opetushallitus
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Keskeiset elementit hankkeen sisältöä ja
työskentelytapoja suunnitellessa:

Ympäristövastuu

14/04/2021 Opetushallitus

Osallisuus ja
monimuotoisuus

Digitaalisuus
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Ennen tarkan suunnitelman tekemistä vastaa kysymykseen:

Mihin tarpeeseen hanke vastaa?
Ongelma, tarve
Mitä konkreettista ongelmaa
lähdette ratkaisemaan?

• Rajatkaa ongelma: ongelmaan
pitää pystyä vaikuttamaan
annetuilla resursseilla
• Kirkastakaa juurisyy: miksi
hankkeeseen lähdetään?
• Varmistakaa, että tiedätte
lähtötilanteen ja mikä on
kehityssuunta?
14/04/2021 Opetushallitus

Vaikutustavoite
Tavoitteen pitää olla:
mitattava, realistinen, rajattu
kohderyhmä, saavutettava,
tarpeeseen sidottu
• 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,)

Miten pääsette
tavoitteeseen?
• Toimenpiteet, teot
• Toimintasuunnitelma
• resurssit
• Keinot, millä muutokset
saadaan aikaan
• Tekeminen ja toimenpiteet:
hakemuksen ”helpoin” osa
• Toimintasuunnitelma luo
perustan hankehallintoon,
selkeä
toimintasuunnitelma
helpottaa hankehallintoa
6

Hankesuunnitelma
= Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa on
ja miten työt on järjestetty + miten arvioidaan onnistumista /
etenemistä
• Kuvatkaa se, mitä hankkeessa tehdään
(tuotokset/tulokset), jotta tavoitteet saavutetaan.

Työvaiheiden kestot
(aloitus ja lopetus)?

Kirkasta itsellesi ja
projektitiimille:
Mitä hankkeen avulla halutaan
muuttaa?
Ketkä ovat mukana?
Kehen/mihin halutaan vaikuttaa?
Kuka hyötyy tuloksista?
Mitä teette? Miksi?
Miten teette? Kenelle?
Mistä tiedetään, että ollaan
matkalla tavoitteeseen?

Mikä partneriorganisaatio on
vastuussa?

Mitkä organisaatiot
osallistuvat?
Mitä resursseja tarvitaan: työpäivät, matkat,
alihankinnat, omarahoitus…
14/04/2021 Opetushallitus
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Erasmus+ vaikuttavuustyökalu

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
14/04/2021 Opetushallitus
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Hankehakemusta kirjoittaessa:
Kuvaa kokonaisvaltaisesti
hankeideaa ja sen
toteutusta sekä
vaikutuksia: älä sokeudu
hakulomakkeeseen

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

Muista kuvata myös, mitä
on kartoitettu jo ennen
hankehakemuksen tekoa

Jäsentele tekstiä,
vastaukset maksimissaan
4000 merkkiä.

Hankkeen relevanssi &
vaikuttavuus, tulosten
levittäminen ja jatkuvuus!

14/04/2021 Opetushallitus
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Hakulomake ja budjetti
-webinaari 29.4.2021!
Valitse oikea KA2-hakulomake
Partnerships for cooperation and exchanges of practices
• Aikuiskoulutus (Adult Education) KA220-ADU
• Ammatillinen koulutus (Vocation Education and Training) KA220-VET
• Korkeakoulutus (Higher Education) KA220-HED

• Nuoriso (Youth) KA220-YOU
• Yleissivistävä koulutus (School Education) KA220-SCH

Participating Organisations
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-erasmusohjelman-osallistujaksi
• Kaikilla kumppanuushankkeisiin osallistuvilla korkeakouluilla tulee olla voimassa
oleva Erasmus-peruskirja (ECHE).

14/04/2021 Opetushallitus

11

Background and experience

Kerro organisaation taustatiedot
- Perustele, miksi juuri tämä organisaatio on tarpeellinen/relevantti tässä hankkeessa.
- Mitä ja millaista osaamista tai asiantuntemusta on hankkeeseen osallistuvilla henkilöillä?
- Mitä osaamista tämän organisaation osallistuminen tuo mukaan hankkeeseen?

→Lomake hakee automaattisesti
14/04/2021 Opetushallitus

12

Project Description: Priorities and Topics
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!
14/04/2021 Opetushallitus
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Project Description: Priorities and Topics
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
14/04/2021 Opetushallitus
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Project Description
•

Please explain the context and the concrete objectives of your project.

•

How will the project meet the needs of your partnership and those of the target groups?

•

Outline the benefits of cooperating with transnational partners to achieve the project objectives.
•

Kuvaa taustaa, tarvetta ja tavoitteita: Mihin kehittämistarpeisiin hanke vastaa? Miten ne on
havaittu? (Viittaa taustaselvityksiin, tarveanalyyseihin jne). Huomioi kaikki osallistujat.

•

Kuvaa keskeiset kohderyhmät ja hankkeen tarvetta kohderyhmään peilaten

•

Miksi hanke toteutetaan eri maiden välillä? Eurooppalainen lisäarvo?

•

Pohdi tavoitteita myös hyödyn ja vaikuttavuuden näkökulmasta

•

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

Project Description
• What outcomes, including project results when relevant, are expected during the
project and on its completion?
•

Kuvaa hankkeen tuloksia/saavutuksia ja konkreettisia tuotteita/tuloksia
hankkeen aikana ja sen päättyessä
-

Mikä muuttuu hanketyön kautta? (intangible)

-

Mitä konkreettisia tuloksia hanketyöstä syntyy? (tangible)

→ Yksityiskohtaiset tulosten/tuotteiden kuvaukset lomakkeen osioon Production
of Project Results

Project Description
• In what way is the project innovative and/or complementary to other projects
already carried out by the participating organisations?
•

Mitä uutta hanke tuo osallistuviin organisaatioihin/ järjestelmään/
toimintaan, mitä teemaan liittyvää on tehty aiemmin?

•

Mikä on hankkeen uutuusarvo suhteessa aiempaan toimintaan?

•

Huomioi partnereiden erilaiset lähtötilanteet.

•

Jos hanke perustuu aiempaan hankkeeseen/toimintaan, on erityisen tärkeää
kuvata konkreettisesti mitä uutta tässä hankkeessa syntyy verrattuna
aiempaan.

Project Description
• How did you choose the project partners and what will they bring to the project?
Does it involve organisations that have never previously been involved in a EUfunded partnership project?

•

Kuvaa partneriryhmän muodostamista, mitä erityisosaamista partnerit
tuovat hankkeeseen, onko mukana uusia toimijoita?

• If relevant, please identify and explain the involvement of associated partners, not
formally participating in the project. Please explain how they will contribute to
the implementation of specific project tasks/activities or support the
dissemination and sustainability of the project.

•

Onko mukana liitännäispartnereita / muita yhteistyötä tekeviä partnereita?

•

Miten nämä partnerit osallistuvat hankkeeseen tai tukevat levitystä ja
jatkuvuutta?

14/04/2021 Opetushallitus
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Project Description: Participants
• Please briefly describe how you will select and involve participants (e.g.
learners, staff, etc.) in the different activities of your project?

•

Miten hankkeeseen osallistuvat henkilöt valitaan? Miten muut osallistujat
valitaan ja miten heidät sitoutetaan hankkeen toimintaan?

• Participants with fewer opportunities: does your project involve participants
facing situations that make their participation more difficult?
•

Onko mukana osallistujia, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia?
Kuvaa ja tarkenna, anna esimerkkejä, ole konkreettinen.

14/04/2021 Opetushallitus
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Timetable
Aikataulu muodostuu
lomakkeelle syötetyistä
työvaiheista

• hankekokoukset, tuotteet ja tulokset, levitystilaisuudet,
oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot
• lisäksi voi lisätä toimintoja

Liitteeksi voi lisätä erillisen
(vapaamuotoisen)
työsuunnitelman/aikataulun,
josta selviää esim:

• toimintojen/työvaiheiden kestot
• tuotteisiin ja tuloksiin liittyvät kehittämisvaiheet
• kokoukset, workshopit/työpajat
• levitystilaisuuksien ajankohdat
• arvioinnin ajankohdat, tarkistuskohdat (milestones) jne.

Mieti myös toimintojen
keskinäinen järjestys ja
linkittyminen toisiinsa

• mitä oltava valmiina ennen seuraavaa työvaihetta?

14/04/2021 Opetushallitus
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Preparation
Please describe what will be done in preparation by your organisation/group and
by your partners/group before the actual project activities take place, e.g.
administrative arrangements, communication about the activities, selection of
the persons, coaches, involvement of stakeholders, etc.
Kerro toimenpiteet, mitä on tehty hankkeen valmistelemiseksi: Kuinka
hankepartnerit on valittu ja tehtävänjako on tehty. Kuinka hankkeen hallinto on
organisoitu, millä perusteella hankkeeseen osallistuvat henkilöt on valittu. Mitä on
sovittu hankepartnereiden työnjaosta, Kuinka sidosryhmät on liitetty hankkeen
toimintoihin ym.
14/04/2021 Opetushallitus
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Management

Hakulomake ja
budjetointi 29.4.2021

Please provide detailed information about the project activities that
you will carry out with the support of the grant requested under the
item ‘Project Management and Implementation’
• Kerro millaiseen toimintaan hankkeen hallintoon ja toteukseen
myönnettävää tukea aiotaan käyttää
• Esim. hankkeen tuottamat pienet materiaalit, verkkosivut, esitteet,
taloushallinto, yhteydenpito partnereihin, viestintäkustannukset,
hankkeen sisäiset kyselyt ja pienet selvitykset, hankkeen teemaan
liittyvät asiantuntijaluennot/vierailut jne.
14/04/2021 Opetushallitus
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Management

Hakulomake ja
budjetointi 29.4.2021

Transnational Project Meetings:
How often do you plan to meet, who will participate in those meetings,
where will it take place and what will be the goal?
• Kuvaa ja perustele hankekokousten tarve
• Syötä tiedot hankekokouksista ja niiden osallistujista

Project Management:
How will you ensure proper budget control and time management in your
project? Please describe the tasks and responsibilities of each partner
organization in the project.
• Kuvaa hankkeen hallintokäytänteitä ja miten hankkeen taloutta,
aikatauluja ja hankkeelle käytettyä aikaa seurataan. Huomioi partnereiden
14/04/2021
rooli jaOpetushallitus
vastuut
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Management

How will the progress, quality and achievement of project activities be
monitored? Please give information about the involved staff as well as the timing
and the frequency of the monitoring activities.
• Millaiset arviointikäytännöt tukevat parhaiten teidän hankkeen toiminnan ja
tuotteiden laadunvarmennusta
• Miten hankkeen toimintaa ja tulosten saavuttamista seurataan ja arvioidaan?

• Miten ja milloin arviointitietoa kerätään, miten saatu tieto käsitellään ja otetaan
huomioon? Kuka osallistuu arviointiin?
14/04/2021 Opetushallitus
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Management
How will you evaluate to which extent the project reached its results and
objectives? What indicators will you use to measure the quality of the
project's results?
• Miten havainnoitte/mittaatte hankkeen tavoitteiden ja tulosten
saavuttamista? Huomioi lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet.

• Mitä indikaattoreita käytätte mittaamaan tulosten laatua?
What are your plans for handling risks which could happen during the
project (e.g. delays, budget, conflicts, etc.)?
• Mikä voi riskeerata hankkeen toteutumisen? Miten riskit tunnistetaan?
Miten niihin on varauduttu?
14/04/2021 Opetushallitus
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Management / Implementation
Please explain how will the project activities lead to the achievement
of the project objectives and delivery of the planned results?
• Kuvaa miten hankkeen toiminnot johtavat määriteltyihin tavoitteisiin
ja tuloksiin.

How will you communicate and cooperate with your partners?
• Kuvaa partneriryhmän yhteydenpitoa ja yhteistyötapoja, esim.
yhteiset sähköiset työskentelyalustat.
• Kerro miten ja mitä kanavia pitkin hankkeessa järjestetään viestintä
partneriryhmän ulkopuolelle mm. sidosryhmiin.

14/04/2021 Opetushallitus
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Production of Project Results
•

Hankkeessa kehitettävät konkreettiset tuotteet,
joiden tekemiseen voi hakea palkkarahaa

•

Esimerkkejä: opintokokonaisuus, arviointityökalu tai
–materiaali, digitaaliset opetusmateriaalit,
tutkimus, sovellukset/pelit, politiikkasuositukset,
sertifiointijärjestelmä, e-oppimisen alusta,
kyselytutkimuksen toteuttaminen

•

Mitä tuotteet eivät ole? Esimerkkejä: verkkosivu,
mainoslehtinen, tarvekartoitus, blogi, wiki,
uutiskirje, verkkoyhteistyö, projektin sisäiset
ohjeistukset tai kyselyt

14/04/2021 Opetushallitus
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Production of Project Results
Anna tuotteelle selkeä, tuotteen
sisältöä kuvaava nimi

Kuvaa tuotteen sisältöä konkreettisesti. Arvioi tuotteen laajuus (esim. oppaista sivumäärä, opintokokonaisuuksista
tuntimäärä tms.)
Kerro myös
• kenelle tuote on tarkoitettu
• mihin tarpeeseen se vastaa
• mikä on tuotteen uutuusarvo
• millaisia vaikutuksia sillä on kohderyhmiin
• mitkä ovat tuotteen käyttömahdollisuudet hankekontekstin ulkopuolella – miten muut tahot/organisaatiot voivat
ottaa tuotteet käyttöön
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Production of Project Results
Kuvaa jäsennellysti työvaiheet/tehtävät ja -menetelmät. Tee
kuvauksesta riittävän tarkka, jotta sen perusteella voi arvioida myös
tarvittavia resursseja (budjetoidut työpäivät).
Työvaiheita/tehtäviä voi jäsennellä ESIMERKIKSI näin:

Output title: Analysis on student's digital competence
Task 1: Developing a questionnaire
Task 2: Literature review
Task 3: Making the field work in each partner country
Task 4: Describing the findings and making a synthesis
Task 5: Presenting and discussing the results in partner meeting X
Task 6: Writing final version of the synthesis
Task 7: Publishing the synthesis report in the website

Lisää tehtäviin myös tarkempaa kuvausta ko. työvaiheista.
Tarkempi suunnitelma helpottaa myös hankkeen aloittamista ja
toteuttamista, kun työvaiheet ja työnjako ovat selkeät.
Tekstikenttään mahtuu 4000 merkkiä, joten tee riittävän
kattavat kuvaukset työvaiheista!
14/04/2021 Opetushallitus
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Multiplier Events
• Tapahtumiin/seminaareihin voi hakea tukea vain, jos kehitetään tuotteita (Results)
• Mieti millaiset tilaisuudet parhaiten tavoittavat kohderyhmäsi: onko
tehokkaampaa järjestää esim. pienempiä kansallisia tilaisuuksia kuin yksi iso
kansainvälinen seminaari.
• Mieti myös mikä on realistinen osallistujien määrä (huomioi, että tuki
myönnetään vain partneriorganisaation ulkopuolisten osallistujien perusteella)
• Tilaisuuksiin voi osallistua myös virtuaalisesti (tuki 15€/osallistuja)
• Kuvaa hakulomakkeessa tapahtuman sisältöä, kohderyhmiä/osallistujia jne.
riittävän kattavasti.

14/04/2021 Opetushallitus
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Learning, Teaching & Training Activities (LTT)
LTT = Opettajien ja/tai opiskelijoiden hanketyötä tukevat liikkuvuusjatkot
• Huom! Liikkuvuus ei voi olla hankkeen pääasiallinen tarkoitus, vaan sen tulee tukea
hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tarve LTT-jaksoille perustellaan hakulomakkeessa.
• LTT-jaksot eivät ole hankekokouksia

• Ketkä liikkuvat (opettajat ja/tai opiskelijat) ja missä roolissa > osallistujilla on kaksi eri
roolia:
-

Participants = opettajat, opiskelijat

-

Accompanying persons = opettajat, joiden roolina on ohjaus LTT-jakson aikana tai erityistä tukea
tarvitsevien osallistujien tukihenkilöt

• Mikä on realistinen ja järkevä osallistujien määrä kussakin LTT-jaksossa?

• Millainen jakson kesto tukee tavoitteiden saavuttamista? Huomioi sisällön laatu ja
kestävän kehityksen periaatteet.
31

LTT-toimintojen kuvaus hakulomakkeessa
• Kunkin liikkuvuusjakson yksityiskohtainen kuvaus tulee lomakkeen LTT -osion
kohtaan Activity Details.
• Kuvaa liikkuvuusjaksojen sisältöjä riittävän tarkasti, jotta ulkopuolinen saa
kuvan toiminnan sisällöstä ja linkittymisestä hankkeen kehittämistavoitteisiin.
Voit liittää hakemukseen myös alustavan ohjelman.

• Kuvaa myös liikkuvuusjaksojen ulkopuolella tapahtuvaa työskentelyä (esim.
omassa oppilaitoksessa tapahtuva työskentely/valmistautuminen liikkuvuuteen)
sekä paikallisten yritysten/muiden toimijoiden roolia jakson aikana → anna
toiminnasta kokonaiskuva
• Lisäksi LTT-jaksojen osalta kuvataan (Background information):
•

Miten LTT-jaksot tukevat hankkeen tavoitteiden toteutumista?

•

Osallistujien valinta, valmennus ja tuki

•

LTT-jakson aikana hankitun osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen ja tässä
mahdollisesti hyödynnettävät työkalut

14/04/2021 Opetushallitus
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Follow-up
Impact – positiivinen muutosvaikutus osallistujiin kaikilla tasoilla
Sharing, Promotion and Use of the Project's Results –
suunnitelmien konkreettisuus ja laatu

Sustainability – miten varmistetaan jatkuvuus? Skaalautuvuus?

14/04/2021 Opetushallitus
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Follow-up / impact
Miten toimintaa arvioidaan? Miten muutosta mitataan? Hankkeella tavoitellut positiiviset vaikutukset
osallistujiin, organsaatioihin ja muihin tahoihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen? Miten tehty työ
saadaan integroitua osaksi normaalia toimintaa?
What is the expected impact on the participants, participating organisations, target groups and other
relevant stakeholders?
• Kuvaa hankkeen vaikuttavuutta/vaikutuksia konkreettisesti. Huomioi myös partneriorganisaatiot ja -maat!
Kenen toimintaan tuloksilla/tuotteilla on vaikutusta - kuka hyötyy ja miten?
What is the desired impact of the project at the local, regional, national, European and/or international
levels?
• Perustele mitkä ovat oman hankkeesi näkökulmasta keskeiset tasot, joihin pyritään vaikuttamaan. Mikä on
hankkeen toivottu vaikutus eri tasoilla (paikallinen, alue, valtakunnallinen, kv)?
How will you measure the previously mentioned impacts?
• Pohdi konkreettisia tapoja todentaa onnistumista. Miten vaikutuksia aiotaan mitata? Mistä tiedetään, että
ollaan onnistuttu?
14/04/2021 Opetushallitus
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Follow-up / Sharing, Promotion and Use of the
Project's Results
Mitä hankkeen tuloksista voi levittää organisaatioiden sisälle tai ulkopuolisille tahoille? Miten tuloksista viestitään?
Osallistuvatko kaikki partnerit tulosten levittämiseen? Onko tähän varattu resursseja?
- What will be the target groups of your sharing and promotion activities inside and outside your partnership? Please
define in particular your target audience(s) at local/regional/national/European/international level and motivate your
choice.
- Which activities will you and your partner carry out in order to share the results of your project beyond your
partnership?
-Who will be responsible for the sharing and promotion activities within your partnership and which specific expertise
do they have in this area? What resources will you make available to allow for the proper implementation of your
sharing and promotion plans?
-Erasmus+ has an open access requirement for all materials developed through its projects. If your project is producing
tangible project results, please describe how you intend to ensure free access for the public to a digital form of this
material. If you intend to put any limitation on the use of the open licence, please specify the reasons, extent and
nature of this limitation
-How will you ensure that the project results will remain available and will be used by others?
Kenelle tuloksista kerrotaan? Mikä on kohdertyhmä? Miten tuloksista viestitään hankeryhmän ulkopuolelle? Kerro myös
mitä tuloksia jaetaan. Työjako ja resurssit Mihin lopputuotteet sijoitetaan ja miten niitä pääsee käyttämään. Tuotteiden
saatavuus ja avoimuus, jakelupolitiikka? Missä tuotteet ovat? Miten niitä pääsee käyttämään? Tuotteiden markkinointi ja
niistä tiedottaminen?
35

Follow-up / Sustainability
Miten tuloksia hyödynnetään organisaatioiden omissa toiminnoissa hankkeen päätyttyä? Voiko
toimintoihin ja tulosten kehittämiseen saada muualta rahoitusta hankkeen päätyttyä? Kuvatkaa
konkreettisia keinoja tehdä se.

What are the activities and results that will be maintained after the end of the EU
funding, and how will you ensure the resources needed to sustain them?
• Mitkä hankkeen toiminnoista ja tuloksista jäävät käyttöön hankerahoituksen päättymisen jälkeen,
minkälaisin resurssein niitä ylläpidetään?
Miten varmistetaan, että hankkeen tuoma muutos jää vaikuttamaan?
Miten hanketoiminta nivoutuu ja integroidaan normaaliin toimintaan?
Esim. Jos tuotatte sähköisiä alustoja/verkkosivuja, mikä on niiden ylläpito- ja
päivitysmekanismit
14/04/2021 Opetushallitus
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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:
Background: Why did you apply for this project? What are the needs
you plan to address?
Objectives: What do you want to achieve by implementing the
project?
Implementation: What activities are you going to implement?

14/04/2021 Opetushallitus

Results: What project results and other outcomes do you expect your
project to have?
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Hakemusten arviointi
Ulkopuoliset arvioijat pisteyttävät hakemukset
• Hankkeen relevanssi (enintään 30 pistettä)
• Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 20
pistettä)
• Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)
• Vaikuttavuus (enintään 30 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)
14/04/2021 Opetushallitus
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Hyödyllisiä linkkejä
• Kumppanuushankkeet Erasmus+ -ohjelmaoppaassa
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action2/partnerships-cooperation_en
• Hakulomake https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
• Erasmus+ -vaikuttavuustyökalu https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmusvaikuttavuustyokalu
• Näin suunnittelet ja toteutat Erasmus+ -hankkeen https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nainsuunnittelet-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-erasmusohjelman-osallistujaksi
• Erasmus+ -ohjelma OPH:n verkkosivuilla https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-jakansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027
14/04/2021 Opetushallitus
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Sektorikohtaiset verkkosivut:
Yleissivistävä koulutus KA220-SCH: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yleissivistavankoulutuksen-yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-sch-ka220-sch
Ammatillinen koulutus KA220-VET:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-vet-ka220-vet
Korkeakoulutus KA220-HED:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kumppanuushankkeet-korkeakoulutukselle

Aikuiskoulutus KA220-ADU: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeenhakijalle-ka210-adu-ka220-adu
14/04/2021 Opetushallitus
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Kiitos!
Jäikö kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä!
Sektorikohtaiset yhteyshenkilöt:
• Yleissivistävä koulutus KA220-SCH: Tytti
Voutilainen, Juuli Juntura
• Ammatillinen koulutus KA220-VET: Hannele
Nevalampi, Tiina Pärnänen, Outi Lindroos
• Korkeakoulutus KA220-HED: Anne Siltala, Outi
Tomperi
• Aikuiskoulutus KA220-ADU: Virpi Keinonen,
Hanna Laitvirta
• Nuoriso KA220-YOU: Terhi Liintola
14/04/2021 Opetushallitus

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@oph.fi
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