
Reagoi chatissa
väittämiin, jos 
ne pitävät 
paikkaansa 
kohdallanne: 

1. Olen osallistunut 
koordinaattorina tai partnerina 
Erasmus+ KA2 -hankkeeseen 
viimeisen 5 vuoden aikana.

2. Meillä on partnerit kasassa 
hankkeessamme. 



Erasmus+ -
kumppanuushankkeet

Hakulomake ja budjetointi

Kumppanuushankkeiden webinaari

15.2.2022



Reagoi chatissa
väittämiin, jos 
ne pitävät 
paikkaansa 
kohdallanne: 

3. Meillä on hankkeemme tavoitteet 
kirkkaana mielessä. 

4. Meillä on vielä avoimia 
kysymyksiä, mutta onneksi on vielä 
aikaa valmistautua. 



Webinaarin sisältö

❑ Kertakorvausrahoitusmallin (lump sum) esittely

❑ Budjetinlaadinnan perusteet

❑ Työpakettien (WP, work packages) ja toimintojen

(activities)  kuvaus

❑ Työpaketit ja toiminnot hakulomakkeella

❑ Indikaattorit ja seuranta: Laadulliset (qualitative) ja

määrällinen indikaattorit (quantitative indicators)

❑ Hakulomakkeen esittely



Kertakorvaus-
rahoitusmallin
(lump sum) esittely



Kumppanuushankkeiden ohjeet

Erasmus+ Programme Guide

• Cooperation partnerships, s. 207-215 
(Kumppanuushankkeet s. 218-225)

• Part C – Information for applicants, s. 383-> 
(Tietoa hakijoille, s. 408->)

Handbook on the Lump Sum Funding Model 

• Kertakorvausrahoitusmallin esittely

• Annex 2 sisältää esimerkkejä indikaattoreista

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Handbook%20on%20KA2%20lump%20sums%2004022022.pdf


Handbook on the Lump Sum 
Funding Model 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Handbook%20on%20KA2%20lump%20sums%2004022022.pdf


Kertakorvausrahoitusmalli (lump sum) 1/3

▪ Hakija valitsee anottavan budjettisumman, joka on 
120 000 €, 250 000 € tai 400 000 €. 

➢ Hakija valitsee anottavan summan sen mukaan, mitä toimintaa
hankkeessa aiotaan toteuttaa, mitä tuloksia ja vaikutuksia halutaan
saavuttaa.

➢ Hakemuksessa kuvataan toiminnot työpaketeittain, jotka sitoudutaan
toteuttamaan anotulla kertakorvauksella. (= Hankesuunnitelman
mukainen toiminta).

➢ Yhteisrahoitusperiaate (“omarahoitus”):  Tuki ei kata kaikkia
kustannuksia, eli hankesuunnitelman on oltava anottua tukisummaa
laajempi.



Kertakorvausrahoitusmalli (lump sum) 2/3

▪ Hankkeen toiminnot ja budjetti jaetaan työpaketteihin
(suositus enintään 5 työpakettia), joista hankehallinto on oma
työpakettinsa.

➢ WP 1: Hankehallinto (Project management), joka voi olla enint. 20 % 
budjetista.

➢ WP 1-4 (Other work packages): Hankkeen toteutus (implementation)

▪ Alihankinta voi olla enintään 20 % ja se on perusteltava. Huom. hankkeen 
ydintehtäviä ei voi hoitaa alihankintana. 

▪ Suhteellisuusperiaate: mitä suurempi haettu määrä on, sitä täsmällisempi 

ja laajempi hankesuunnitelman tulee olla.



Kertakorvausrahoitusmalli
(lump sum) 3/3

▪ Hakija kertoo/kuvaa hakemuksessa laadulliset ja määrälliset indikaattorit, 
joiden avulla hankkeen toimintojen toteutumista seurataan ja arvioidaan 
työpaketeittain.

➢ Hankkeen tulee olla kustannustehokas ja sillä pitää olla asianmukaiset 
resurssit – realistisuus ja toteuttamiskelpoisuus. 

➢ taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus

▪ Loppuraportin arviointi tehdään työpakeittain ja se perustuu kunkin 
toteutetun toiminnon yksityiskohtaiseen kuvaukseen, määrällisiin ja 
laadullisiin tietoihin. 

➢ Avustuksen saa täysimääräisenä, kun hanke on saanut päätökseen 
kaikki hakemuksessa kuvatut toiminnot riittävän laadukkaasti.



Muutamia hakuun liittyviä yksityiskohtia

• Taannehtivuuskielto: Päättyneeseen toimintaan ei myönnetä avustusta 
takautuvasti. Toimintojen pitää tapahtua hankkeen sopimuskauden
aikana. 

• Päällekäisten tukien kielto: Sama hanke voi saada vain yhtä avustusta
komissiolta. Samaa hanketta tai “toimintaa” voidaan rahoittaa vain 
kerran.

• Hankkeille tehdään hakijoiden taloudellisten ja toiminnallisten
edellytysten tarkistus (ei koske julkisyhteisöjä). 
• varmistetaan riittävät taloudelliset osaaminen ja pätevyys hankkeen

toteuttamiseen.



Millaista toimintaa tuella voidaan kattaa

Kertakorvausta voidaan käyttää kaikkiin hankehakemuksessa
hyväksyttyihin toimintoihin, kuten esimerkiksi:

• Hankkeen hallinto (mm. hankkeen johtaminen, koordinointi, 
seuranta, taloushallinto, yhteydenpito ja viestintä jne.)

• Oppimis-, opetus- ja koulutustoiminnot, työpajat 

• Kokoukset ja tilaisuudet

• Tuotokset (julkaisut, materiaalit, työkalut, muut tuotteet) 

• Tulosten levitystoiminta



Millaisiin kuluihin tukea voi käyttää
• Suoriin ja epäsuoriin kuluihin, jotka ovat aiheutuneet hankkeen keston aikana. 

(= sopimuskausi)

• Kirjattu hankkeen budjettiin, ja organisaatiossa hankkeen kirjanpitoon. 

• Välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi, ja kulut ovat kohtuullisia ja perusteltuja.

Esimerkkejä Erasmus+ kumppanuushankkeen kuluista:

• matka-, majoitus- ja ylläpitokustannukset

• osallisuustuki, vihreän matkustuksen tuki (otetaan huomioon arvioinnissa)

• materiaalien tuotanto-, editointi- ja julkaisukulut, ohjelmistokehitys

• henkilöstökulut,

• laitteet, lisenssit

• hallinnolliset kulut jne.



Hankehakemuksen ja budjetin arviointi

Hakemuksen arvioi kaksi ulkopuolista arvioijaa.

➢ Hanke joko hyväksytään tai hylätään haetulla tukisummalla. 

➢ Anottuun tukeen ei tehdä leikkauksia. 

➢ Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen sellaisenaan. 

Hankkeen toimintoja (activities) voidaan leikata arvioinnin yhteydessä, mutta leikkaukset
vaikuvat hakemuksen pisteytykseen ja valintamahdollisuuksiin. 
Esimerkiksi:

▪ Ohjelmasääntöjen vastaiset tai epärelevantit aktiviteetit voidaan leikata.

▪ Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden partnereiden leikkaus mahdollinen, 
jos se ei tuo hankkeeseen lisäarvoa.



Budjetinlaadinnan
perusteet

Työpakettien
(WP, work packages) 
ja toimintojen
(activities)  kuvaus



Reagoi chatissa
väittämiin, jos 
ne pitävät 
paikkaansa 
kohdallanne: 

5. Olemme jo suunnitelleet 
hankkeeseen liittyviä työpaketteja ja 
aktiviteetteja. 

6. Olemme suunnitelleet 
hankkeemme budjetin 
pääpiirteissään. 



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?



Budjetoinnin periaatteita
• Budjetti on arvio hankkeen kustannuksista.
• Budjetin laadinta:

• ketä hankkeessa on mukana
• mitä hankkeessa tehdään

(partnerit / työpaketit / tulokset / tuotteet)

• Hakemuksessa perustellaan mihin ja miksi rahaa tarvitaan –
pohjana hankesuunnitelma

• Varaa aikaa valmisteluun ennen hakulomakkeen täyttämistä:
• Kerää partnereiden tiedot 
• Suunnittele ja kirjaa ylös laskentaperusteet (esim. kokousten ja osallistujien 

määrät, miten tehtävät/työ, kustannukset jakautuvat partnereiden kesken 
jne.)
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What is a work package?

• “A work package is a component of the project work breakdown 
It represents a group of project work described in activities and 
tasks”

• “An activity is a set of tasks belonging to a work package in a 
project, with measurable outputs and limited duration”

PM project management methodology Guide 3.0



Millaisia työpaketteja?

• Työpakettien suositeltava määrä on enintään 5 (ml. hallinto)

• Hankkeen hallinto on pakollinen työpaketti ja se on valmiina 
hakulomakkeessa
• Sisältää esimerkiksi seuraavat toiminnot: monitoring, coordination, 

communication, evaluation and risk management

• Max 20% budjetista



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
IndicatorsIndicators



Esimerkki 1

Project management

WP 1 Model for Teacher Training

WP 2 Training material & platform

WP 3 Good Practice Collection

WP 4 Impact & dissemination



Esimerkki 2

Project 
management

• Coordination

• Communication
with partners

• Reporting

• Budget
management

• Monitoring the
implementation

WP 1 Sharing the
knowledge

• Benchmarking

• Exchange of good
practice

• Analysis

• Collection/report
of good pratices

WP 2 Developing
learning material

• Developing the
material

• Testing

WP 3 Improving
the skills of staff

• Staff training

WP 4 Impact & 
dissemination

• Events

• Dissemination
workshops



Esimerkki
❑ anottu budjetti 250 000 €
❑ neljä organisaatiota
❑ neljä työpakettia



Esimerkki
❑ anottu budjetti 120 000 €
❑ neljä organisaatiota
❑ neljä työpakettia



Gantt chart



Budjetinhallinta hankkeen aikana 

• Raportoidaan toteutuneita aktiviteetteja

• Hankkeessa on joustoa budjetin hallinnassa eri työpakettien sisällä

• Raportointivaiheessa tarkastellaan jokaisen työpaketin toteutumista ja 
hyväksyttävä avustus työpakettiin on hakemuksessa ilmoitettu summa 

• Mikäli hankkeen aikana tulee tarve muokata budjettia eri työpakettien
välillä ja muuttaa niihin liityviä aktiviteetteja tarvitaan sopimusmuutos



Työpaketit ja
aktiviteetit
hakulomakkeella



Budjetti hakulomakkeella

• Hakulomakkeella Project design and implementation –
kohdassa lisätään työpaketit ja niihin sisältyvät aktiviteetit 

• Kerro hakemuksessa kunkin aktiviteetin budjetti 

• Kerro Budget Summary –kohdassa, miten työpakettien budjetit 
jakaantuvat partnerien kesken

• Tulosta hakemuksesta välillä pdf, jotta hahmotat 
kokonaisuuden paremmin



Työpakettien kuvaus 
hakemuksessa

• Title

• Specific objectives

• Main results

• Quantitative and qualitative result indicators

• Tasks and responsibilities of partners

• Cost-effective use of the budget

• Activities

• Allocated budget



Project management and implementation

Avaa 
hakulomakkeessa 
kohta Project 
management and 
implementation, jonka 
alla 

• Project 
Management

• Work package 
n°1 'Project 
Management’

• Other work 
packages

• Budget
Summary



Project management / Hankkeen hallinto

• Project management –
kohdassa kerro 
hankkeen hallintoon 
budjetoitu summa ja 
vastaa kysymyksiin  



Project management / Hankkeen hallinto

• Korkeintaan 20 % hankkeen kokonaisbudjetista 
• Esimerkiksi 120 000 euron hankkeessa hallintoon korkeintaan 24 000 euroa



Work packages / Työpaketit

• Luo hankkeen 
työpaketit ”Other
work packages” -
kohdassa

• Lisää työpaketteja 
”Add Work
Package” –
kohdasta 



Work packages / Työpaketit

• Kuvaa työpakettien sisältö vastaamalla hakulomakkeen 
kysymyksiin



Activities / Aktiviteetit

• Lisää aktiviteetit kuhunkin työpakettiin 
• Kuvaile aktiviteetteja kerro, miten ne tukevat työpaketin tavoitteita
• Lisää kunkin aktiviteetin budjetti



Budget Summary / Budjetin yhteenveto 

• Budget Summary on yhteenveto hankkeen 
työpakettien budjettisummista

• Yhteenveto-kohdan budjetti täydentyy 
automaattisesti työpakettien budjettien 
pohjalta 

• Katso, että budjetti täsmää 
haetun kokonaissumman 
kanssa!



Distribution of the grant amount among participating organisations / 
Jaa hankkeen budjetti osallistuvien organisaatioiden kesken 

Hankkeen työpakettien budjettien jakautuminen 
hankkeen kumppaneiden kesken 

• Katso, että summat vastaavat aiemmissa 
kohdissa täytettyjä summia

• Katso, että kokonaissumma ei ylitä 
hankkeelle haettua summaa



Indikaattorit ja
seuranta: 
Laadulliset (qualitative) ja
määrälliset indikaattorit
(quantitative indicators)



Indikaattorit hakulomakkeessa

• Indikaattoreita kysytään hankkeen hakulomakkeessa 
työpakettikohtaisesti. Jos hankkeessa on vaikkapa 4 
työpakettia, jokaiselle tulee märitellä omat indikaattorit, joilla 
seurataan hankkeen kehitystä.

• Indikaattorit tulee suunnitella huolellisesti vastaamaan 
työpaketin tavoitteita.

• Valitse sopiva määrä seurattavia indikaattoreita → liian monen 
indikaattorin käyttäminen alkaa viedä liikaa aikaa itse 
hankkeen toiminnoilta.



Indikaattorit
• Indikaattori auttaa arvioimaan tavoitteiden saavuttamista

• Huom! Indikaattori ei ole yhtä kuin tavoite tai päämäärä.
• Esim. Tavoite voi olla saavuttaa 100 koulutukseen osallistunutta 

31.12.2022 mennessä. Indikaattori mittaa tavoitteen saavuttamista eri 
vaiheissa, esim. 40 koulutettua huhtikuussa 2022, 50 koulutettua 
syyskuussa 2022 ja 30 koulutettua joulukuussa 2022.

• Indikaattoreita voi olla laadullisia tai määrällisiä ja ne voivat 
täydentää toisiaan
• Laadulliset indikaattorit kuvaavat tapahtumia, syitä, vaikutuksia tai 

kokemuksia

• Määrälliset indikaattorit antavat mitattavaa tietoa määristä



RACER-malli (laadukkaat indikaattorit)
Hyvän indikaattorin valintaan voi soveltaa RACER-mallia:

Relevant (olennainen): Liittyykö oleellisesti tavoitteeseen? 

Accepted (hyväksytty): Ovatko indikaattorit sekä niiden mittaustavat ja 
vastuut hyväksytty yhdessä partnereiden kanssa? 

Credible (uskottava): Ovatko indikaattorit uskottavia ja toteen 
näytettävissä? Myös ulkopuolisille.

Easy (helppo): Onko tiedon kerääminen helppoa ja kustannustehokasta? 
Onko myös helposti omaksuttavaa?

Robust (vakaa/kestävä): Onko indikaattorin arvo helposti 
manipuloitavissa?



Esimerkkejä määrällisistä indikaattoreista

Osallistujamäärät 
tapahtumissa

Tuotetun 
materiaalin 
yksittäiset 
jakomäärät

Eri kielille 
käännetyt 
materiaalit

Vierailut 
hankkeen 

blogiteksteissä 
ja lataukset 
sivustolta

Tapahtumien 
määrä

Blogitekstien 
määrä

Osallistujamäärät 
sektoreittain 

(esim. hankkeen 
erityiset 

kohderyhmät)

Osallistujien 
osuus, jotka 

kokivat 
oppineensa X-

asian 
tapahtumissa

Sidosryhmätaho
jen määrä, joille 

materiaalit 
jaettu



Esimerkkejä laadullisista indikaattoreista

Tapahtumiin 
osallistuneiden 

tyytyväisyys

Taitojen 
kehittyminen 
(osallistujien 

oma 
kokemus)

Tuotetun 
materiaalin 

sisällöllinen laatu 
eri ryhmien 

näkökulmasta

Hankkeen 
partnereiden 

osallistuminen 
tasapuolisesti 

hankkeen 
laadukkaaseen 
toteutukseen

Hyvien 
käytänteiden 

jakaminen 
tapahtuman 
osallistujien 

kesken

Positiivinen 
muutos 

asenteissa

Tulosten 
levittämisen 
kattavuus, 

täsmällisyys ja 
ajanmukaisuus

Arviointikeskustel
ut osallistujien 

kanssa



Indikaattorit loppuraportissa
• Hankesuunnitelmassa avatut indikaattorit auttavat 

hahmottamaan, ovatko työpakettien tavoitteet saavutettu

• Tavoitteiden saavuttamista avataan peilaamalla hankkeen 
tuloksia tavoitteisiin ja indikaattoreihin. Jos tavoitetta ei olla 
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).



Hyvässä kumppanuushankkeessa (KA220):

❑ Perustuu aitoon ja riittävään tarveanalyysiin.

❑ Hankkeen tavoitteet (ml. indikaattorit) on määritelty
selkeästi ja realistisesti työpaketeittain.

❑ Hankkeella on selkeä aikataulu työpaketeittain.

❑ Hankkeella on selkeä työnjako ja budjettijako
työpaketeittain.

❑ Hankesuunnitelma sisältää konkreettisia toimintoja, jolla
hanketulokset tehdään tunnetuksi (levitystoimet).

❑ Hankesuunnitelma sisältää konkreettisia toimintoja, joilla 
varmistetaan hankkeen tulosten hyödyntäminen ja 
jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen.

❑ Hakijan on yksilöitävä hankkeessa käytettävät määrälliset 
ja laadulliset indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida 
hankkeen tavoitteiden toteutumista.

Suhteellisuus-
periaate: 
mitä suurempi 
haettu määrä on, 
sitä  täsmällisempi 
ja laajempi hanke-
suunnitelma.



Tarkastuksia arviointivaiheessa:

• Organisaation taloudellisen tilan arviointi

• Organisaation toimintaedellytysten arviointi

• Löytyy Ohjelmaopas, OSA C



Organisaation taloudellisen tilan arviointi /

• Ei arvioida:
• julkisilta organisaatioilta
• organisaatiolta, joiden rahoituksesta 50% tai enemmän tulee julkisesta lähteestä 

(tarkasteluaika kaksi edellistä vuotta)
• kansainvälisiltä organisaatioilta (lueteltu ohjelmaoppaassa). 

• Arvioidaan seuraavissa tilanteissa: 
• haettu avustussumma on yli 60 000 €  JA
• jos saman hakijan usean hankkeen yhteenlaskettu summa on yli 60 000 € 

• Tarvittavat asiakirjat:
• Viimeisin (edellisen vuoden) hyväksytty tuloslaskelma ja tase.
• Mikäli edeltävän vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmis, voidaan hyväksyä tätä edeltävä. 

Tilinpäätöksen tulisi pääsääntöisesti kuvata korkeintaan 18 kk takaista taloudellista 
tilannetta hakukierroksen päättymispäivästä laskien (NA Guide 2021, liite IV.5 – E+ ESC 
Guidelines for NAs on financial capacity assessment). 



Organisaation toimintaedellytysten arviointi
Operational Capacity Check arvioidaan, onko vetäjällä toiminnallisia edellytyksiä 
(osaamista, pätevyyttä ja resursseja) toteuttaa hanketta ohjelman vaatimalla tavalla

• Ei arvioida:
• julkisilta organisaatioilta
• organisaatiolta, joiden rahoituksesta 50% tai enemmän tulee julkisesta lähteestä (tarkasteluaika 

kaksi edellistä vuotta)
• kansainvälisiltä organisaatioilta (lueteltu ohjelmaoppaassa). 

• Arvioidaan: 
• hankkeen tai saman hakijan kaikkien hakemusten avustussumma on yli 60000 € JA
• financial capacity check on tehty ja siinä tulos on “heikko”, tai ’
• hakija on samassa avaintoimessa jättänyt 3 tai useamman hakemuksen (kaikki sektorit 

huomioiden), tai 
• hakijalla olisi käynnissä yksi tai useampi hanke hetkellä jolloin uusi hanke alkaisi, tai 
• toimijan aiemmassa toiminnassa on havaittu ongelmia 



4 Miten tästä eteenpäin

Haku päättyy 
23.3.2022 klo 12.00 

CET 
(klo 13.00 Suomen 

aikaa)



Hakuneuvontaa kumppanuushankkeiden hakijoille
Kaikkien sektoreiden yhteiset webinaarit ja niiden materiaalit:

Tulossa: kyselytunti 15.3.2022 klo 15-16

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-
yhteistyohankkeiden-hakuinfot-kyselytunti-ka220

Kysyttävää? Voit esittää kysymyksiä Padletissa:

https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2022

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-kyselytunti-ka220
https://padlet.com/KA2Erasmus/Haku2022


Sektorikohtaiset verkkosivut:

15/02/2022 Opetushallitus 52

Yleissivistävä koulutus KA220-SCH: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yleissivistavan-
koulutuksen-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/yhteistyohankkeen-
hakijalle-ka210-adu-ka220-adu

Nuoriso KA220-YOU: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeet-0

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/kumppanuushankkeet-korkeakoulutukselle
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeen-hakijalle-ka210-adu-ka220-adu
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/yhteistyohankkeet-0


Kiitos! Jäikö kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä!

15/02/2022 Opetushallitus 53

Sektorikohtaiset yhteyshenkilöt:

• Yleissivistävä koulutus KA220-SCH: Tytti 
Voutilainen, Juuli Juntura, Sabrina Somersaari

• Ammatillinen koulutus KA220-VET: Hannele 
Nevalampi, Tiina Pärnänen, Outi Lindroos, Sari 
Huttunen

• Korkeakoulutus KA220-HED: Anne Siltala, Outi 
Tomperi & Jasmin Mäki

• Aikuiskoulutus KA220-ADU: Virpi Maireberg, 
Hanna Laitvirta

• Nuoriso KA220-YOU: Mauri Uusilehto & Ari 
Huotari

Sähköpostit muotoa: 
etunimi.sukunimi@oph.fi

mailto:etunimi.sukunimi@oph.fi


Kiitos ja onnea hakuun!

Lisätietoja Erasmus+ -ohjelmasta: 

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-
kansainvalisyys/erasmus-ohjelma

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma

