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Webinaarin sisältö
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Hankesuunnittelu hakulomakkeen mukaisesti

Työsuunnitelma ja työpaketit

Indikaattorit

Lisätietoja



Kumppanuushanke pähkinänkuoressa:
12-36 kk

Kertakorvaus 120 000, 250 000 tai 400 000 €

Vähintään kolme organisaatiota, joiden tulee olla kolmesta eri maasta:
• EU-jäsenmaat ja/tai
• Norja, Islanti, Liechtenstein, Pohjois-Makedonian tasavalta, Serbia ja Turkki (ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat)

Ohjelmaan assosioitumattomat kolmannet maat: lisäarvo!

Lisäksi liitännäiskumppanit mahdollisia

Hakuaika päättyy 22.3.2023 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET)

Hankkeet alkavat 1.9.-31.12.2023 välisenä aikana



Ajankohtaista
• Ukrainan sodasta kärsineiden tukeminen 

• Ylimääräinen painopiste KA2-haussa 2023
• Kullekin sektorille on määritelty omat 

painopistealueet. Lue lisää ohjelmaoppaan 
uudesta versiosta

• EU-ohjelmissa rajoitetaan EU-rahoituksen 
myöntämistä tietyille unkarilaisille 
organisaatioille:

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2023/eu-ohjelmissa-
rajoitetaan-eu-rahoituksen-myontamista-tietyille-
unkarilaisille



Project Design and Implementation

Project Management



Project Management  1/7
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 frequency of the monitoring activities.

• Millaiset arviointikäytännöt tukevat parhaiten hankkeenne toiminnan ja 
tuotteiden laadunvarmennusta?

• Miten hankkeen toimintaa ja tulosten saavuttamista seurataan ja 
arvioidaan? 

• Mitä indikaattoreita käytätte mittaamaan tulosten laatua?
• Miten ja milloin arviointitietoa kerätään, miten saatu tieto käsitellään ja 

otetaan huomioon? Kuka osallistuu arviointiin?



Project Management  2/7
How will you ensure proper budget control and time management in 
your project?

• Kuvaa hankkeen hallintokäytänteitä ja miten hankkeen taloutta, 
aikatauluja ja hankkeelle käytettyä aikaa seurataan. Huomioi
partnereiden rooli ja vastuut

• Miten havainnoitte/mittaatte hankkeen tavoitteiden ja tulosten
saavuttamista? Huomioi lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet

• Kannattaa esim. visualisoida projektin eri työpaketit (WP) ja jakaa 
ne pienempiin osiin aikajanalla (esim. työvaiheet, tuotokset yms.)



Project Management  3/7
What are your plans for handling risks for project 
implementation (e.g. delays, budget, conflicts, etc.)?

• Mikä voi riskeerata hankkeen toteutumisen? Miten riskit
tunnistetaan? Miten niihin on varauduttu? 

• Onko eri tilanteisiin suunniteltu ns. Plan B?
• Hyödynnä suunnittelussa erilaisia valmiita 

riskianalyysityökaluja, esimerkiksi 
https://innokyla.fi/fi/tyokalut/riskien-arviointi-0





Project Management  4/7
How will you ensure that the activities are designed in an accessible 
and inclusive way?

• Ovatko kaikki , joita hanke koskee,  mukana tai huomioitu? Miten eri
kohde- ja sidosryhmät otetaan mukaan?

• Minkälaisia osallistumisen esteitä hankkeessa saattaa esiintyä?
• Minkälaisia osallistavia tai osallistumista edistäviä menetelmiä

hankkeessa käytetään?
• Lisätietoja OPH:n verkkosivuilla 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/osallisuus-ja-moninaisuus



Project Management  5/7
How does the project incorporate the use of digital tools and learning methods to 
complement the physical activities and to improve cooperation between partner 
organisations?

• Mitä digitaalisia yhteistyöalustoja ja välineitä käytetään ja missä ominaisuudessa?
• Digitaalisuus hankkeen teemana
• Käytettävien työkalujen, menetelmien ja kehitettävien tuotteiden käyttökelpoisuus, 

tarvittavat resurssit ja ylläpito hankkeen aikana ja sen jälkeen
huomioi tarvittava osaaminen, tekninen välineistö, verkkoyhteydet,  turvalliset työtilat

osallistujille, tietosuojakysymykset yms. 

• Lisätietoja digitalisuudesta OPH:n verkkosivuilla: 
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/digitaalisuus



Project Management  6/7
How does the project incorporate green practices in different project 
phases?

• Miten ympäristövastuullisuus näkyy koko hankkeessa sen eri
vaiheissa?

• Matkustaminen, tilaisuudet, muut kestävät ja vähäpäästöiset
käytännöt ja menetelmät

• Ympäristövastuullisuutta edistävät teemat ja sisällöt
• Lisätietoja OPH:n verkkosivuilla: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ymparistovastuullisuus



Project Management  7/7
• How does the project encourage participation and civic 

engagement in different project phases?

• Miten hankkeenne tukee osallistumista yhteiskunnan toimintaan? 
• Miten hankkeenne lisää  osallistujien tietoisuutta ja ymmärrystä 

Euroopan unionin asioista, EU:n yhteisistä arvoista sekä 
yhteisöllisyyden ja moninaisuuden periaatteista?

• Lisätietoja OPH:n verkkosivuilla
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/aktiivinen-kansalaisuus



Työsuunnitelma ja työpaketit



Miten valita sopiva lump-sum kategoria?

Estimate the 
overall cost of the 

project

Identify the most
appropriate lump

sum

Adapt the project
budget to the 

lump sum

120 000€

250 000€

400 000€

• Miten laajat tavoitteet 
hankkeessa on?

• Tehdäänkö tuotteita ja 
miten laajoja?

• Millainen partneriryhmä?

• Rajaa tai laajenna 
tarvittaessa hankkeen 
tavoitteita

• Lisää tai vähennä 
toimintoja, osallistujia jne.



Työsuunnitelma
Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta saavutetaan suunnitellut 
tulokset ja tuotokset. Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa 
on ja miten työt on järjestetty.

• Vaiheiden kestot (aloitus ja lopetus)
• Mikä partneriorganisaatio on vastuussa?
• Mitkä partneriorganisaatiot osallistuvat?
• Resurssit: työpäivät/palkkakulut, matkat, alihankinnat jne.
• Aktiviteettien selkeät ja mitattavat tulokset  laadulliset ja määrälliset 

indikaattorit

 Pohjautuu projektin tuloksiin ja tuotoksiin



Työsuunnitelman osat

• Työpaketit (work package)
• Työnjako ja vastuut partnereiden kesken
• Aktiviteetit (activities)

• Välitavoitteet (milestones)
• Aikataulu tai aikajana (GANTT Chart) > suositeltavaa liittää hakemukseen 
 tärkeä työkalu hankkeen toteuttamisessa



GANTT Chart, esimerkki

Creative and 
Design Thinking 
MOOC 
(cdtmooc.eu)



Millaisia työpaketteja?
• Työpakettien suositeltava määrä on enintään 5 (ml. hallinto)
• Hankkeen hallinto on pakollinen työpaketti (WP 1) ja se on 

valmiina hakulomakkeessa
• Monitoring, budget control and time management, risk 

management (delays, budget, conflicts) & ohjelman
horisontaaliset tavoitteet

• Max 20% budjetista
• Suositeltavaa tehdä oma työpaketti myös levitykselle ja 

vaikuttavuudelle



Esimerkki 1
WP 1 Project management

WP 2 Competence framework

WP 3 Online tool

WP 4 Learning material and piloting

WP 5 Impact & dissemination



Esimerkki 2

WP 1 Project 
management

• Coordination
• Communication

with partners
• Reporting
• Budget

management
• Monitoring the

implementation

WP 2 Current state
analysis

• Literature review
• Interviews
• Report

WP 3 Students’ 
competence
development

• Benchmarking
• Developing the 

material
• Testing workshop

WP 4 Teachers’ 
competence
development

• Mapping of 
training needs

• Staff training 
programme

• Creating 
Handbook for 
teachers

• Staff training
event

WP 5 Impact & 
dissemination

• Events
• Dissemination

workshops



Logical framework approach
General objectives

Specific objective 1 Specific objective 3Specific objective 2 Specific objective 4

Work package 1
Activity 1.1.
Activity 1.2.
Activity 1.3.

Work package 3
Activity 3.1.
Activity 3.2.
Activity 3.3.

Work package 2
Activity 2.1.
Activity 2.2.
Activity 2.3.

Expected
result 1

Expected
result 2

Expected
result 3

Indicators
Indicators

Indicators



Työpakettien kuvaus hakemuksessa

• Title
• Specific objectives
• Main results

• Quantitative result indicators
• Qualitative result indicators

• Tasks and responsibilities of partners
• Amount dedicated to the WP and cost-

effective use of the budget



Aktiviteettien kuvaus (1)
• Activity title
• Venue
• Activity dates
• Partners participating
• Amount allocated to the activity
• Expected results



Aktiviteettien kuvaus (2)
• Describe the content of the proposed activities
• Explain how this activity is going to help reach the WP 

objectives
• Describe the expected results of the activities.
• Expected number and profile of participants.



Indikaattorit



Laadulliset (qualitative) ja määrälliset 
(quantitative) indikaattorit

Hakulomakkeella työpakettikohtaisesti

Hyvin mietitty työsuunnitelma huolellisesti kuvatut ja suunnitellut työpaketit
indikaattoreiden määrittely helpottuu!

Mieti, mitkä ovat omassa hankkeessasi keskeiset indikaattorit, joilla voidaan 
todentaa hankkeen onnistumista, tavoitteiden saavuttamista ja tulosten laatua 
sekä millaisista indikaattoreista on hyötyä hankkeen toteutukselle.



Indikaattoreiden valinta

Valitse indikaattorit, 
jotka auttavat sinua 

hankkeen 
toteuttamisessa

Seuraavat hankkeen 
edistymistä ja 
tavoitteiden 

saavuttamista sekä 
tulosten laatua

Kuinka monta 
indikaattoria 

tarvitaan työpakettia 
kohden? 

Onko todentaminen 
ja tarvittavan tiedon 

kerääminen 
helppoa?

Tuotos ei ole sama 
kuin indikaattori

Määrälliset 
indikaattorit: älä 

unohda määrittää 
tavoitearvoja 

mikä on realistista?

Laadulliset 
indikaattorit: muista 
kuvata, miten nämä 
ovat mitattavissa / 

arvioitavissa

Huom! Indikaattorit
ovat osa

loppuraportin
laadullista arviointia



Racer-malli: laadukkaat indikaattorit
• Liittyykö tavoitteeseen, joka pyritään saavuttamaan
• Ei liian kunnianhimoinen. Mitataanko oikeita

asioita?
Relevant

• Määrittely sekä mittaustapa sovittu kaikkien
hankekumppaneiden kesken

• Vastuut jaettu selkeästi
Accepted

• Todennettava ja yksiselitteinen, myös ulkopuoliselleCredible
• Onko tiedon kerääminen helppoa ja edullista?
• Onko indikaattorin tuottama tieto helposti

ymmärrettävää?
Easy

• Indikaattorin arvoja ei ole helppo manipuloida.Robust
Lähde: Handbook on the lump sum funding model 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/
Handbook%20on%20KA2%20lump%20sum%20202
3.pdf



Esimerkkejä määrällisistä indikaattoreista

Participants in events, 
meetings, training

activities, etc.

Public events 
connected with 

objectives and results 
of the project

Visitors at the project 
website / downloads of 
documents / views
milestones during the 

project

Public and private 
entities to which 

project's results are 
shared

E.g. a course/training:

- Enrollment
- Completion

- Students with fewer
opportunities

Percentage of students 
who consider that their 

skills (e.g. IT) have been 
significantly enhanced

Realistiset tavoitearvot!



Esimerkkejä laadullisista indikaattoreista
Participants' satisfaction in 

training activities
e.g. % of participants who
evaluate the training to be

very useful/useful

Improved competences of 
the partners to teach 

intercultural 
competences (describe 
how this is assessed)

Satisfaction of participants 
with produced materials
 % of participants would 

recommend/share 
resources

Satisfaction level of the 
participating institutions

Positive feedback from 
end-user groups and 

experts as well as 
participants in the testing 

phase of the project

Miten näitä mitataan ja arvioidaan?



Indikaattorit loppuraportissa
• Työpaketeissa määritellyt indikaattorit auttavat hahmottamaan, 

onko työpakettien tavoitteet saavutettu sekä kertovat myös 
laadusta.

• Tavoitteiden saavuttamista avataan peilaamalla hankkeen tuloksia 
tavoitteisiin ja indikaattoreihin. Jos tavoitetta ei ole saavutettu, 
kerrotaan miksi sitä ei saavutettu (indikaattorit auttavat myös 
tässä).

• Loppuraportin arvioijat tarkastelevat myös indikaattoreita ja 
hankkeen tuloksia. Hankkeen lopullinen rahoitus määräytyy 
saavutettujen tulosten mukaan (indikaattorit ovat tärkeitä arvioinnin 
kannalta).



Lisätietoja



Kotitehtävä 3
• Hahmottele hankkeen 

• Työpaketit (work package) ja niiden tavoitteet ja indikaattorit
• Työnjako ja vastuut partnereiden kesken
• Aktiviteetit (activities)
• Välitavoitteet (milestones)
• Aikataulu tai aikajana (GANTT Chart) 



Muista seuraavat tilaisuudet
Webinaari III: Hankkeen budjetti, tiistaina 14.2.2023 klo 15–16
• Kertakorvausmalli ja budjetin laadinta sekä budjetti hakulomakkeella
• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2023/erasmus-

kumppanuushankkeiden-ka220-hakuinfot-hankkeen-budjetti

Kyselytunti: viime hetken vinkit, maanantaina 13.3.2023 klo 15–16
• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2023/erasmus-

kumppanuushankkeiden-ka220-hakuinfot-kyselytunti



https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2023

Esitä kysymys, katso mitä muut haluavat tietää:



• Kirjaudu EU-login tunnuksella
• Valitse huolellisesti oikea hakulomake ja oikea 

sektori esim:
KA220-ADU/VET/HED/SCH/YOU)

• Suositus: työstä hankehakemuksen kysymyksiä 
jollain toisella alustalla

Hakulomake:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc

Ohjevideo hakulomakkeen täyttämiseen: 
https://www.youtube.com/watch?v=FudZgYflRac



Jäikö kysyttävää? Ole 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

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

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi



Kiitos!
Ollaan yhteyksissä ja tapaamisiin seuraavassa webinaarissa


