
Hankesuunnittelu: Erasmus+ 
kumppanuushankkeet (KA220)

Kaikkien sektoreiden yhteinen 
hakuneuvontawebinaari 19.1.2022



Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden hakuinfot
Webinaarit kumppanuushankkeen (KA220) hakijalle:
• Hankesuunnittelu: kumppanuushankkeet 19.1. klo 14-16
• Hakulomake ja budjetointi: kumppanuushankkeet 15.2. klo 14-16
• Kyselytunti: kumppanuushankkeet 15.3. klo 15-16
• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-

yhteistyohankkeiden-hakuinfot-hankesuunnittelu-i

Lisäksi erilliset webinaarit pienimuotoisille kumppanuushankkeille 
(KA210).

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-hankesuunnittelu-i


Webinaarin sisältö
Yleistä kumppanuushankkeista

Hankesuunnittelu hakulomakkeen mukaisesti

Hakemusten arviointi

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 23.3.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET)

Hankkeet alkavat 1.9.-31.12.2022 välisenä aikana



Keskeiset elementit hankkeen sisältöä 
ja työskentelytapoja suunniteltaessa:

Ympäristökestävyys Osallisuus ja 
moninaisuus

Digitaalinen 
ulottuvuus



Hankehakemusta kirjoittaessa:
Kuvaa kokonaisvaltaisesti 

hankeideaa ja sen 
toteutusta sekä 

vaikutuksia: älä sotkeudu 
hakulomakkeeseen

Muista kuvata myös, mitä 
on kartoitettu jo 

hakemusvaiheessa
Jäsentele tekstistä 
tiivistä ja selkeää

Pyri konkretiaan: älä jää 
liian yleiselle tasolle tai 

sokeudu ”hankejargoniin”
 Luetuta hakemus 

ulkopuolisella

Huomioi kaikki partnerit 
ja partnereiden 

osaaminen sekä 
lähtötilanne suhteessa 
hankesuunnitelmaan

 työnjako

Muista myös
vaikuttavuusosio ja 

tiivistelmä hakemuksen
lopussa!



Valitse oikea KA220-hakulomake
Partnerships for cooperation and exchanges of practices

• Aikuiskoulutus (Adult Education) KA220-ADU
• Ammatillinen koulutus (Vocational Education and Training) 

KA220-VET
• Korkeakoulutus (Higher Education) KA220-HED
• Nuoriso (Youth) KA220-YOU
• Yleissivistävä koulutus (School Education) KA220-SCH



Osallistuvat organisaatiot
Participating Organisations



Participating Organisations
• Kullakin hankkeeseen osallistuvalla organisaatiolla tulee olla 

organisaatiokoodi (OID)
• Varmista oikea ja voimassa oleva OID-koodi myös kaikilta 

hankekumppaneilta
• Lisätietoja ja ohjeita:

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-
erasmus-ohjelman-osallistujaksi

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

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi


Background and experience
Organisaation taustatiedot

Perustele, miksi juuri tämä organisaatio on tarpeellinen/relevantti tässä 
hankkeessa.

Mitä osaamista tämän organisaation osallistuminen tuo mukaan 
hankkeeseen?

Mitä ja millaista osaamista tai asiantuntemusta on hankkeeseen osallistuvilla 
henkilöillä?



Hankkeen relevanssi
Relevance of the project



Priorities and Topics 1/2

Valitse hankkeen idean ja tavoitteiden kannalta keskeiset painopisteet
• Vähintään yksi kaikille sektoreille yhteinen ja/tai sektorikohtainen painopiste

4 kaikille sektoreille yhteistä painopistettä (horizontal priorities):
• Osallisuus ja moninaisuus
• Ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta
• Vastaaminen digitaaliseen muutokseen
• Yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja osallistuminen

Tutustu sektorikohtaisiin painopisteisiin ohjelmaoppaassa!



Priorities and Topics 2/2
Varmista, että hakemus/hankekuvaus linkittyy 
Erasmus+ -ohjelman tavoitteisiin
• Kuvaa, miten valitsemasi painopisteet liittyvät hankkeen 

tavoitteisiin

Muista yhteys valittujen painopisteiden ja 
hakemuksen muiden perustelujen välillä läpi 
koko hakemuksen

Hankkeelle voi valita max 3 aihealuetta: 
varmista, että nämä ovat linjassa muiden 
vastausten kanssa  



Project description 1/2
MIKSI?
• Miksi tämä hanke tehdään ja miksi se tulisi rahoittaa?
• Pohdi taustaa & tavoitteita myös hyödyn ja vaikuttavuuden näkökulmasta
• Pyri konkreettiseen kuvaukseen, jonka perusteella lukija saa heti kuvan siitä

mitä tehdään.

TAVOITTEET & KONKREETTISET TULOKSET
• Kuvaa hankkeen tavoitteita ja konkreettisia tuotteita/tuloksia hankkeen

aikana ja sen päättyessä
• Mikä muuttuu hanketyön kautta?
• Mitä konkreettisia tuloksia hanketyöstä syntyy?
LINKITYS PAINOPISTEISIIN!
Yksityiskohtaiset tulosten/tuotteiden kuvaukset työpaketteihin



Project description 2/2
INNOVATIIVISUUS
• 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. 
TÄYDENTÄVYYS
• Jos hanke perustuu aiempaan hankkeeseen/toimintaan, on erityisen tärkeää kuvata

konkreettisesti mitä uutta tässä hankkeessa syntyy verrattuna aiempaan
SYNERGIAT & VAIKUTTAVUUS
• Kuvaa mahdolliset synergiat eri sektoreiden välillä ja/tai hankkeen vaikuttavuus yhdellä

tai useammalla sektorilla
KANSAINVÄLISYYDEN LISÄARVO
• Miksi hanke toteutetaan eri maiden välillä eurooppalainen lisäarvo?



Needs analysis 1/2
Tarpeiden määrittämisestä
Kun kehittämistarpeita havaittu, mieti niiden osalta myös

• Ensisijaiset tarpeet
• Toissijaiset tarpeet
• Muut vaikutukset

• Vertaa: mikä on alkuperäinen tilanne ja mikä on tavoiteltu tilanne

• Tarpeista tavoitteet



Needs analysis 2/2
KEHITTÄMISTARPEET
• Mihin kehittämistarpeisiin hanke vastaa?
• Viittaa taustaselvityksiin, tarveanalyyseihin jne
• Tuo esiin, mitä hankkeen eteen on jo tehty/selvitetty
KOHDERYHMÄT
• Kuvaa keskeiset kohderyhmät ja hankkeen tarve kohderyhmiin

peilaten
MITEN TARPEET ON HAVAITTU?
 sekä hankeryhmän että kohderyhmän tarpeet
MITEN HANKE VASTAA NÄIHIN TARPEISIIN?



Partnership and cooperation
arrangements
Partnership Composition



Cooperation arrangements 1/3
How did you form your partnership? How does the mix of participating 
organisations complement each other and what will be the added value of 
their collaboration in the framework of the project?

• Luottamus!
• Miten hankekonsortio muodostui ja miksi? Miten eri kumppanit liittyvät

hankkeen teemoihin ja tavoitteisiin? Mitä osaamista ja lisäarvoa kukin
kumppani tuo hankkeeseen? 

• Miten kumppanit täydentävät toisiaan kokemuksellaan ja osaamisellaan? 
Onko hankkeessa mukana myös vähemmän kokeneita toimijoita?

• Onko hankkeessa kuitenkin riittävästi osaamista ja resursseja hankkeen
menestykselliseksi toteuttamiseksi?



Cooperation arrangements 2/3
What is the task allocation and how does it reflect the 
commitment and active contribution of all participating 
organisations?

• Kuvaa mitä kukin kumppani tekee ja mistä vastaa hankkeessa.
• Jakautuvatko hankkeen vastuut ja tehtävät kumppanien välillä

tasapuolisesti?



Cooperation arrangements 3/3
Describe the mechanisms for coordination and communication 
between the participating organisations, as well as with other 
relevant stakeholders, in particular with the use of educational 
platforms (for example, School Education platform including 
eTwinning and Erasmus+ space on EPALE).

• Kuvaa partneriryhmän yhteydenpitoa ja yhteistyötapoja, esim. 
yhteiset sähköiset työskentelyalustat.

• Kerro miten ja mitä kanavia pitkin hankkeessa järjestetään viestintä
partneriryhmän ulkopuolelle mm. sidosryhmiin. 



Project Design and 
Implementation

Project Management



Project Management  1/6
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? 

• Miten ja milloin arviointitietoa kerätään, miten saatu tieto 
käsitellään ja otetaan huomioon? Kuka osallistuu arviointiin?



Project Management  2/6
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

• Mitä indikaattoreita käytätte mittaamaan tulosten laatua?
• Kannattaa esim. visualisoida projektin eri työpaketit (WP) ja jakaa 

ne pienempiin osiin aikajanalla (esim. työvaiheet, tuotokset yms.)



Project Management  3/6
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

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/riskien-arviointi-0


Project Management  4/6
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

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


Project Management  5/6
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

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


Project Management  6/6
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

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


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.

• Mikä partneriorganisaatio on vastuussa?
• Mitkä partneriorganisaatiot osallistuvat?
• Vaiheiden kestot (aloitus ja lopetus)
• Resurssit: työpäivät/palkkakulut, matkat, alihankinnat, materiaalit 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)

https://cdtmooc.eu/


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

• Suositeltavaa tehdä oma työpaketti myös levitykselle ja 
vaikuttavuudelle



Esimerkki 1
WP 1 Project management

WP 2 Model for Teacher Training

WP 3 Training material & platform

WP 4 Good Practice Collection

WP 5 Impact & dissemination



Esimerkki 2

WP 1 Project 
management

• Coordination
• Communication

with partners
• Reporting
• Budget

management
• Monitoring the

implementation

WP 2 Sharing the
knowledge

• Benchmarking
• Exchange of good

practice
• Analysis
• Collection/report

of good pratices

WP 3 Developing
learning material

• Developing the
material

• Testing

WP 4 Improving
the skills of staff

• Staff training

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

IndicatorsIndicatorsIndicators



Työpakettien kuvaus 
hakemuksessa
• Title
• Specific objectives
• Main results
• Quantitative result indicators
• Qualitative result indicators
• Tasks and responsibilities of partners
• Cost-effective use of the budget
• Activities



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

• Lyhyt kuvaus, max 250 merkkiä



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.
• Tähän tulosten ja tuotosten laajempi kuvaus

• Expected number and profile of 
participants.



Laadulliset ja määrälliset indikaattorit
• Kullekin työpaketille määritellään sekä laadulliset että 

määrälliset indikaattorit, joiden avulla tavoitteiden 
saavuttamista voidaan mitata

• Indikaattoreiden määrän tulee olla järkevä ja suhteessa 
toimintaan

• Mieti mitkä ovat omassa hankkeessasi keskeiset indikaattorit, 
jolla voidaan todentaa hankkeen onnistumista ja tavoitteiden 
saavuttamista



Esimerkkejä
Määrälliset indikaattorit
• Participants in events, meetings, 

training activities, etc.
• Public events connected with 

objectives and results of the project
• Hits at the project website
• Public and private entities to which 

project's results are shared
• Manuals in different languages
• Percentage of students who consider 

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

Laadulliset indikaattorit
• Participants' satisfaction in training

activities
• Improved competences of the 

partners to teach intercultural 
competences 

• 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



Mikä muuttuu hankkeen 
tuloksena?

Vaikuttavuus



Liisa: ”Anteeksi, voitteko neuvoa 
minulle tien?”
Irvikissa: ”Minne olet menossa?”
Liisa: ”En tiedä”
Irvikissa: ”Sitten mikä tahansa tie 
vie sinne.”

Lewis Carroll: Liisan seikkailut 
ihmemaassa 1986. Suomentanut 
Anni Swan. WSOY.



Erasmus+ -ohjelman vaikuttavuustermejä

Mikä muuttuu?
Impact (vaikutukset): positiivinen muutos yksilö-, 
organisaatio- ja järjestelmätasolla (esim. käytännöt) 
paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja/tai EU:n 
tasolla. 

Mitä jää 
elämään?

Sustainability (jatkuvuuden varmistaminen): Hankkeen 
edellytykset jatkaa hankkeessa tehtyjen tuotosten 
hyödyntämistä ja ylläpitoa Erasmus+ -tuen päättymisen 
jälkeen.

Miten viestitään?Sharing and promotion activities (konkreettiset 
levitystoimet) 48



Erasmus+ -ohjelman vaikuttavuustyökalu:
vaikutusketjuajattelu suunnittelun tukena

20/01/2022 Opetushallitus
49

Tutustu työkaluun:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-effektverktyg 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu


Mihin tarpeeseen hanke vastaa?

20/01/2022Opetushallitus 50

Ongelma, tarve: 
Mitä konkreettista 
ongelmaa lähdette 
ratkaisemaan?

Vaikutustavoite: 
realistinen, 
saavutettava, 
kohderyhmälle 
relevantti

Miten pääsette 
tavoitteeseen: 
toimenpiteet, 
resurssit, 
työsuunnitelma

• Rajattu ongelma, johon 
pystytään vaikuttamaan
käytettävissä olevilla
resursseilla

• Miksi hankkeeseen lähdetään: 
kirkastakaa lähtökohta ja 
kohderyhmä myös 
partnereiden näkökulmasta

• Vaikutustavoite = mikä on
konkreettisesti muuttunut 
hankkeen jälkeen?

• Ympäripyöreää tavoitetta ei voi 
seurata  (esim. edistetään 
nuorten hyvinvointia), 

• Pelkkä tekeminen ei ole tavoite 
(esim. verkosto, toimintamalli) 

• Mitä pitää tehdä, jotta 
päästään tavoitteisiin (= 
keinot, joilla haluttu muutos 
saadaan aikaan)

• Selkeä työsuunnitelma 
helpottaa hankkeen
hallintoa ja toteutusta



Vaikuttavuus hakulomakkeessa 1/4
How are you going to assess if the project objectives have been 
achieved?  Tavoitteiden saavuttamisen arviointi

• Miten toimintaa arvioidaan? Miten muutosta mitataan? 
• Pohdi konkreettisia tapoja todentaa onnistumista. Miten 

vaikutuksia aiotaan mitata? Mistä tiedetään, että ollaan 
onnistuttu?

• Määrälliset ja laadulliset indikaattorit, joilla hankkeen
onnistumista mitataan hankkeen loppuvaiheessa.



Vaikuttavuus hakulomakkeessa 2/4
Explain how will you ensure the sustainability of the project: How will 
the participation in this project contribute to the development of the 
involved organisations in the long-term? Do you plan to continue 
using the project results or implement some of the activities after the 
project's end?  Hankkeen tulosten jatkuvuus

• Miten hanketyö ja hankkeen tulokset ja tuotteet saadaan integroitua
osaksi normaalia toimintaa? Miten tuloksia hyödynnetään 
organisaatioiden omassa toiminnassa hankkeen päätyttyä? 

• Mitkä hankkeen toiminnoista ja tuloksista jäävät käyttöön
hankerahoituksen päättymisen jälkeen, minkälaisin resurssein niitä
ylläpidetään? 
• Esim. sähköisiä alustojen/työkalujen ylläpito- ja päivitysmekanismit?

• Konkreettisia keinoja ja yhteistyötahoja, jotka voivat auttaa 
hankkeen tulosten jatkuvuuden varmistamisessa? 



Vaikuttavuus hakulomakkeessa 3/4
Please describe the potential wider impact of your project: Will the 
impact be equally spread among the involved organisations? What is 
the potential impact of the project on each participating organisation
as a whole? Are there other groups or organisations at local, regional, 
national or European level that will benefit from your project? Please 
explain how.  Hankkeen vaikuttavuus

• Hankkeen tavoitellut positiiviset vaikutukset osallistujiin, 
osallistuviin organisaatioihin ja muihin tahoihin hankkeen aikana ja 
sen päättymisen jälkeen? Jakautuvatko hyödyt tasaisesti eri 
ryhmien ja organisaatioiden välillä?

• Kuvaa hankkeen vaikutuksia konkreettisesti myös 
partneriorganisaatioiden ja –maiden näkökulmasta.

• Kenen toimintaan tuloksilla/tuotteilla on vaikutusta - kuka hyötyy 
hankkeesta ja miten (muista eri tasot: paikallinen, alueellinen, 
valtakunnallinen, kansainvälinen)? 



Vaikuttavuus hakulomakkeessa 4/4
Please describe your plans for sharing and promoting the project results: 
How do you intend to make the results of your project known within your 
partnership, in your local communities and in the wider public? Who are the 
main target groups you intend to share your results with?  Tulosten levitys

• Laadukas levityssuunnitelma tukee haluttujen vaikutusten syntymistä.  
• Mistä hankkeen tuloksista ja tuotoksista viestitään osallistuvien 

organisaatioiden sisällä ja miten? Entä partneriryhmän ulkopuolella?
• Kenelle tuloksista kerrotaan (=kohderyhmä) ja miten heidät tavoitetaan? 

• Esim. tapahtumat, konferenssit, julkaisut, uutiskirjeet, some…
• Työnjako: osallistuvatko kaikki partnerit tulosten levittämiseen? Onko 

levitykseen varattu resursseja koko hankekauden ajan?
• Tuotteiden saatavuus ja avoimuus: Mihin ne sijoitetaan ja miten 

varmistetaan, että tuotokset ovat vapaasti kaikkien saatavilla? 



Tiivistelmä - Project summary
• Erittäin tärkeä osa hankehakemusta!
• Laadi huolellisesti. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi kaikki hankkeen 

keskeiset asiat.
• Käytä selkeää kieltä ja muista, että jos hanke saa rahoituksen, tiivistelmä 

julkaistaan Euroopan komission sivuilla. 

OBJECTIVES: What do you want to achieve by implementing the project?
IMPLEMENTATION: What activities are you going to implement?
RESULTS: What project results and other outcomes do you expect your 
project to have?



Hakemusten arviointi
• Ulkopuoliset arvioijat arvioivat hakemukset
• Arviointikriteerit

• hankkeen relevanssi (max 25 p.)
• hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (max 30 p.)
• hankkeen partneriryhmän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (max 20 p.)
• hankkeen vaikuttavuus (max 25 p.)

Lue arviointikriteerit ohjelmaoppaasta!



Hyödyllisiä linkkejä
• Kumppanuushankkeet Erasmus+ -ohjelmaoppaassa

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-
2/partnerships-cooperation JA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-
2/cooperation-partnerships

• Hakulomake https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
• Erasmus+ -vaikuttavuustyökalu https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-

vaikuttavuustyokalu
• Näin suunnittelet ja toteutat Erasmus+ -hankkeen 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-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-erasmus-
ohjelman-osallistujaksi

• Erasmus+ -ohjelma OPH:n verkkosivuilla https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-
kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-vaikuttavuustyokalu
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nain-suunnittelet-ja-toteutat-erasmus-hankkeen
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eu-login-oid-ja-pic-nain-rekisteroidyt-erasmus-ohjelman-osallistujaksi
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027


Sektorikohtaiset verkkosivut:
• 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

• Nuorisoala KA220-YOUTH:
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


Jäikö kysyttävää? Ole 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, 
Jasmin Mäki

• Aikuiskoulutus KA220-ADU: Virpi Keinonen, Hanna Laitvirta
• Nuoriso KA220-YOU: Mauri Uusilehto, Ari Huotari

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@oph.fi



Kiitos!
Tapaamisiin seuraavassa webinaarissa
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