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Pienimuotoisten 
kumppanuushankkeiden 
tavoitteet

Suunnattu erityisesti pienille organisaatioille ja uusille 
E+ toimijoille sekä niille, joilla vielä vähän kokemusta 
kansainvälisestä yhteistyöstä

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

Parannetaan toiminnan laatua, kehitetään 
yhteistyövalmiuksia, edistetään erilaisten verkostojen 
luomista ja kehittämistä (paikallisesti,  alueellisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti)

Halutaan tukea aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja 
tuodaan eurooppalainen ulottuvuus paikalliselle tasolle



Pienimuotoinen kumppanuushanke:
• 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

• 23.3.2022 / hanke alkaa 1.9.22- 31.12.2022
• 4.10.2022 / hanke alkaa 1.1.2023-31.8.2023

• Avustus: kertakorvaus 30 000 € tai 60 000 €
• Koordinoiva organisaatio jättää hakemuksen koko partneriryhmän 

puolesta.



Näin
suunnittelet
ja toteutat
hankkeen

Näin suunnittelet ja toteutat Erasmus+ -hankkeen | Opetushallitus (oph.fi)

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


Keskeiset elementit hankkeen sisältöä 
ja työskentelytapoja suunnitellessa:
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Ympäristövastuu Osallisuus ja 
monimuotoisuus Digitaalisuus



Hankehakemusta kirjoittaessa:
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Kuvaa kokonaisvaltaisesti 
hankeideaa ja sen 

toteutusta sekä 
vaikutuksia

Muista pohtia myös miten 
toiminnasta tiedotetaan ja 
mitä tapahtuu hankkeen 

jälkeen (jatkuvuus)

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

Tavoitteiden ja toiminnan 
tasapaino ja realistisuus 

suhteessa budjettiin



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

Neljä kaikille sektoreille yhteistä painopistettä (Horizontal Priorities):
• Digitalisaatio
• Ympäristövastuullisuus
• Osallisuus ja monimuotoisuus
• Aktiivinen kansalaisuus

Tutustu sektorikohtaisiin painopisteisiin ohjelmaoppaassa!



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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• Tiivistelmä on tärkeä osa 
hankehakemusta. 

• Tiivistelmä tulee laatia huolellisesti ja 
siitä tulee käydä ilmi kaikki hankkeen 
keskeiset asiat. 

• Käytä selkeää kieltä 
• 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?

Project Summary



Sirpa Uotila

Case: SASKY 
koulutuskuntayhtymä



Activities & Budget Kuvaus hanketoiminnoista ja arvio 
kunkin toiminon budjetista.

Tarkista, että toimintojen budjetit täsmäävät 
kokonaisbudjetin kanssa



Activity details
• 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?



Relevance of the project 30 p.

Hakemusten arviointi – nostoja 
arviointikriteereistä (1)

• Ohjelman tavoitteet ja hakemukseen valitut 
painopisteet näkyvät hanke-ehdotuksessa  

• ”inclusioin and diversity” 2021 erityispainopiste

• Hakemus kohdentuminen valitulle 
sektorille > organisaatioiden profiili ja 
toiminta kehittää aidosti ko. sektoria

• Varmista, että hankeideasi soveltuu sektorille, 
jolle aiot jättää hakemuksen!

• Eurooppalainen lisäarvo

• Hankkeen tavoitteet on määritelty 
selkeästi ja realistisesti:

• liittyvät osallistujien todellisiin tarpeisiin ja 
tavoitteisiin ja kohderyhmien tarpeisiin.

• Hankkeen työohjelma ja suunnitellut 
aktiviteetit kuvattu täsmällisesti ja ne 
ovat  tarkoituksenmukaisia suhteessa 
tavoitteisiin

• Osallisuus, digitaalisuus & 
ympäristövastuullisuus huomioitu

• Kustannustehokas

Quality of the project design and
Implementation 30 p.



Hakemusten arviointi – nostoja 
arviointikriteereistä (2)

• Hankkeessa on mukana profiililtaan 
sopivia osallistujaorganisaatioita

• Mukana on uusia toimijoita ja 
vähemmän kokeneita organisaatioita

• Tehtävänjako osoittaa, että kaikki 
osallistujaorganisaatiot ovat 
sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuvat 
sen toteuttamiseen aktiivisesti.

• Osallistujien välistä viestintää kuvattu

• Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia 
toimia, joilla hanketulokset sisällytetään 
osallistujaorganisaation perustyöhön.

• Hankkeella on potentiaalia vaikuttaa 
osallistujiin ja 
osallistujaorganisaatioihin sekä 
laajempaan yhteisöön.

• Hanke-ehdotus sisältää asianmukaisen 
tavan arvioida hanketuotoksia ja levittää 
niitä

Quality of the partnerships and 
cooperation arrangements 20 p.

Impact 20 p.



Pienimuotoinen kumppanuushanke (KA210):

 Perustuu aitoon tarpeeseen
 Hankkeen tavoitteet näkyvät selkeästi toiminnan (aktiviteettien) 

kuvauksessa
 Hankkeella on selkeä aikataulu
 Hankkeen toimijoilla on selkeä tehtävänjako ja budjettijako
 Hankesuunnitelma sisältää konkreettisia toimia, joilla

hanketulokset saadaan integroitua osallitujien arkeen
 Hankesuunnitelmalla potentiaalia kehittää osallistujien toimintaa 

ja lisätä eurooppalaista yhteistyötä ja tuloksilla on vaikutuksia 
tulevaisuuteen



Hylkäysperusteita 2021
• Hakemuksen perustelut ovat niukat ja yleiset

• Kokonaiskuvan hahmottaminen on vaikeaa
• Aktiviteetit ”activities” kuvattu liian niukasti/yleisesti
• Hankekumppaneiden roolit ovat kuvattu suppeasti 

• Hakemus ei sovellu sen sektorin toimintaan, jolle se on jätetty 
> kannattaa olla yhteydessä OPH:n yhteyshenkilöihin 
hakuavaiheessa

• Sama hankeryhmä on jättänyt samanlaisen hakemuksen 
toiseen kansalliseen toimistoon 

• Organisaation taloudelliset tai toiminnalliset edellytykset eivät 
täyty (tämä ei koske julkisorganisaatioita)



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: Sari 
Huttunen, Outi Lindroos, Hannele Nevalampi

• Aikuiskoulutus KA210-ADU: Virpi Maireberg, 
Hanna Laitvirta

• Nuoriso KA210-YOU: Ari Huotari, Mauri 
Uusilehto

Sähköpostit muotoa: 
etunimi.sukunimi@oph.fi

mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi


https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2022



Kiitos!
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