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Sisältö

• Miksi Erasmus+ -kumppanuushanke ja mihin tarpeeseen se 
vastaa 

• Mistä Erasmus+ -kumppanuushankkeessa on kysymys

• Erasmus+ -kumppanuushankkeen suunnittelu – miten aloitan?

• Tulevat infotilaisuudet ja lisätietoa 



Miksi Erasmus+ -kumppanuushanke?
• Mahdollistaa koulutuksen kehittämisen ja oppimisen yhdessä 

kansainvälisten kumppaneiden kanssa 

• Lähtökohtana hankkeessa mukana olevien organisaatioiden 
tarpeet ja kehittämiskohteet 

• Tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja tarjoaa mahdollisuuden 
syventyä tiettyyn oppimismenetelmään tai teemaan niin 
opettajille kuin oppilaille kansainvälisessä yhteistyössä

• Hankkeessa voi olla mukana eri tyyppisiä toimijoita (koulu, 
päiväkoti, yritys, yhdistys, korkeakoulu…) 

• Hankkeen tavoitteesta ja toiminnasta riippuen! 



• 6–24 kk

• Vähintään 2 kumppania 2 
ohjelmamaasta, ei ohjelman 
ulkopuolelta

• kaksi hakuaikaa vuodessa 

• 23.3.2022 ja 4.10.2022

• Avustus 

• 30 000 tai 60 000€

• 12–36 kk

• Vähintään 3 kumppania 3 
ohjelmamaasta

• mahdolliset ohjelmamaiden
ulkopuoliset kumppanit + 
liitännäiskumppanit

• yksi hakuaika vuodessa

• 23.3.2022

• Avustus

• 125 000, 250 000 tai 400 000 € 

Erasmus+ pienimuotoiset
kumppanuushankkeet

Erasmus+ kumppanuushankkeet 

Mistä Erasmus+ -kumppanuushankkeessa on 
kysymys? 



Mistä Erasmus+ -kumppanuushankkeessa 
on kysymys? 
• Voivat sisältää monipuolisesti erilaista toimintaa

• Työskentely valitun teeman ympärillä 
• Yhteistyö verkon välityksellä 
• Hankekokoukset 
• Liikkuvuudet 
• Tuotteiden tekeminen, kehittäminen ja testaus 
• Hankkeen tulosten levitystilaisuudet 

• Ota huomioon Erasmus+ -ohjelman painopisteet hankkeen 
suunnittelussa

• Ympäristövastuullisuus
• Digitaalisuus 
• Osallisuus
• Aktiivinen kansalaisuus



Matalalla kynnyksellä mukaan 
kumppanuushankkeisiin 
• Pienet toimijat, uudet toimijat, yhteistyön käynnistäminen 

matalalla kynnyksellä

• Ruohonjuuritason työ paikallisesti

• Uusien ideoiden testaus ja kokeileminen pienimuotoisesti

• Tulevan yhteistyön pohjustus

• Partneriverkoston luominen ja vahvistaminen

• Mahdollisuus kahdenväliseen yhteistyöhön (min. 2 partneria)

Erasmus+ pienimuotoiset kumppanuushankkeet
(small scale partnerships)



Kehittämistä laajemmassa verkostossa
• Organisaatioiden kansainvälisen toiminnan vahvistaminen  

• Yhteistyöverkoston kehittäminen ja vahvistaminen 

• Yhdessätoimimistaitojen lisääminen ja kokemusten vaihto Euroopan 
tasolla 

• Uusien toimintatapojen ja menetelmien kehitys esim. 
opetusmateriaalia, koulutuskokonaisuuksia, pedagogisten mallien testaus ja 
kehittäminen

• Tulokset siirrettävissä, skaalautuvia ja uudelleenkäytettäviä

• Toiminnan tulosten jakaminen paikallisesti, alueellisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti. 
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Erasmus+ kumppanuushankkeet 
(cooperation parnerships)



Erasmus+ -kumppanuushankkeen 
suunnittelu – miten aloitan? 
1. Pohdi, mitä hankkeen avulla voidaan kehittää → hankkeen tavoite 
2. Etsi kumppanit 
3. Sitouta johto 
4. Varmista resurssit 
5. Suunnitelkaa hanketta yhdessä partnerien kanssa 

• Hankkeen koko 
• Millaista toimintaa hankkeessa voisi olla 
• Budjetti

• Toiminta ja budjetti kulkevat käsi kädessä! 

6. Hakekaa rahoitusta 



Lue lisää 
• Erasmus+ -ohjelmaoppaassa yksityiskohtaista tietoa 

rahoitettavista toiminnoista ja hakemisesta: 

• https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-
guide/erasmusplus-programme-guide

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide


Jos päätät hakea rahoitusta, osallistu 
hakuinfoihin

• Kumppanuushankkeiden yhteiset hakuinfot kaikille sektoreille 
• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: 
• 18.1. klo 14 Hankesuunnittelu ja hakulomake 
• 16.2. klo 14 Vinkit ja tärpit hakijoille 
• 15.3. klo 14 Kyselytunti 

• Kumppanuushankkeet: 
• 19.1. klo 14 Hankesuunnittelu 
• 15.2. klo 14 Hakulomake ja budjetointi 
• 15.3. klo 15 Kyselytunti 

• Ideatyöpaja yleissivistävän koulutuksen hakijoille 25.1. klo 15

• Katso kaikki ajankohtaiset tilaisuudet: oph.fi/kvpalvelutkouluille

https://www.oph.fi/fi/hankkeet/palvelumme-vuonna-2022-yleissivistavan-koulutuksen-kansainvalistymiseen


Ota yhteyttä!

• Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle, KA2-yhteyshenkilöt 
(etunimi.sukunimi@oph.fi)

• Tytti Voutilainen 
• Juuli Juntura 
• Sabrina Somersaari 
• Kristiina Kirjarinta 

Lisätietoa verkkosivuiltamme:  oph.fi/erasmusyleissivistavalle

Liity kv.yleissivistävä -sähköpostilistalle: https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava

Tykkää meistä Facebookissa: @kansainvalisyyttakouluille

Facebookissa myös ryhmä Koulujen KV-hankeaktiivit keskusteluryhmä 

Olemme Twitterissä @EDUFI_GeneralEd  

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-yleissivistavalle-koulutukselle
https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava
https://www.facebook.com/kansainvalisyyttakouluille
https://twitter.com/EDUFI_GeneralEd


Kysyttävää?



Kiitos!


